


Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/p2janpieterszcoen07coen







JAN PIETERSZ. COEN
BESCHEIDEN OMTRENT ZIJN BEDRIJF IN INDIË





JAN PIETERSZ. COEN

BESCHEIDEN

OMTRENT ZIJN BEDRIJF IN INDIË

VERZAMELD DOOR

DR. W. PH. COOLHAAS

UITGEGEVEN DOOR HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE

TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE MET STEUN VAN DE

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR ZUIVER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

ZEVENDE DEEL
(TWEEDE DEEL)

'S-GRAVENHAGE

MARTINUS NIJHOFF
1953



DS

deel 7



INHOUD.

Bladz.

CXL.
CXLI.

CXLII.

CXLIII.

CXLIV.

CXLV.
CXLVI.

CXLVII.

CXLVIII.

CXLIX.

CL.

CLI.

CLII.

CLlll.

CLIV.

CLV.

CLVI.

CLVII.

CLVIII.

CLIX.

CLX.

CLXI.

CLXII.

CLXIII.

CLXIV.

CLXV.

CLXVl.

CLXVII.

CLXVIII.

CLXIX.
CLXX.
CLXXI.
CLXXII.

A.

Pieter van den Broecke (5), Soeratte 1 Februari 1622 . . . 929

Nicolaes Casembroot (2), Atjeh 15 Februari 1622 932

Translaat van een brief van Baoereksa (1), Kendal Maart 1622 . 935

Pieter van den Broecke (6), Soeratte 1 April 1622 .... 937

Martinus Sonck (7), Kasteel Nassau op Banda Neira 14 Mei 1622 943

Martinus Sonck (8), Fort Revengie op Ai 29 Mei 1622 . . . 958

Herman van Speiilt (23), Amboina 15 Juni 1622 961

Abraham van Uffeien (2), Masulipatam 7 Juli 1622 .... 983

Andries Soury (18), Masulipatam 7 Juli 1622 989

Jan van Gorckum (5), aan boord van het Wapen van Zeelant ter

rede van Mokka 19 Augustus 1622 995

Willem de Milde (2), Alokka 23 Augustus 1622 1(X)4

Herman \'an Speult (24), Amboina 9 September 1622 . . . 1006

Cornelis Reyersz. (2), aan boord van de Zierikzee ter kust van

China 10 September 1622 1019

Herman van Speult (25), Amboina 29 September 1622 . . . 1020

Cornelis Reyersz. (3), aan boord van de Zierikzee in de Pescadores

8 October 1622 1024

Jan van Gorckum (6), aan boord van het Wapen van Zeelant ter

rede van Suhaly 9 October 1622 1024

Pieter van den Broecke (7), Soeratte 16 October 1622 . . . 1024

Pieter van den Broecke (8), Soeratte 23 October 1622 . . . 1027

Jan van Gorckum (7), aan boord van het Wapen van Zeelant ter

rede van Bassein 31 October 1622 1030

Cornelis Reyersz. (4), aan boord van de Zierikzee ter kust van

China 20 November 1622 1033

Jacob Dedel (2), aan boord van de Goede Fortuyn ter rede van

Soeratte 30 November 1622 1033

Pieter van den Broecke (9), Soeratte 30 November 1622 . . . 1035

Lenaert Camps (2), Firando 30 November 1622 1038

Pieter van den Broecke (10), Soeratte 8 December 1622 . . 1040

Lenaert Camps (3), Firando 10 December 1622 1042

Cornelis van Neyenrode (1), aan boord van de Groningen in de

baai van Teysinkit 3 Januari 1623 1042

Willem Ysbrantsz. Bontekoe (1), aan boord van de Groningen

voor de kust van China 4 Januari 1623 1046

Pieter van den Broecke (11), Soeratte 4 Januari 1623 .... 1049

Richard Fursland (I), Thomas Brockedon (1), Augustus Spalding

(1), William Methwold (1), Batavia 4 Januari 1623 . . . 1052

Lenaert Camps (4), Firando 12 Januari 1623 1059

Abraham van Uffeien (3), Masulipatam 15 Januari 1623 . . . 1062

Adriaen Jacobsz. van der Dussen (4), Djambi 21 Januari 1623 . 1071

Adriaen Jacobsz. van der Dussen (5), aan boord van de Gorcum

voor Djambi 30 Januari 1623 1073

Jan Pietersz. Coen aan boord van de Mauritius bij Oentoeng

Djawa (aan P. de Carpentier) 3 Februari 1623 .... 1077



VI

Bladz.

CLXXIII. Pieter de Carpentier (1), Batavia 29 Januari 1624 ....
CLXXIV. Pieter de Carpentier (2), Batavia 27 Januari 1625 ....
CLXXV. Jan van Gorckum (8), Amboina 6 Augustus 1627 ....
CLXXVI. Hamzah, koning van Ternate (1), Ternate 14 Augustus 1627

CLXXVII. Jacques Lefebvre (2), Maleio 16 Augustus 1627

CLXXVIII. Pieter Nuyts (1), Miako 7 September 1627

CLXXIX. Pieter Nuyts (2) en Pieter Jansz. Muyser (1), Miako 7 September

1627

CLXXX. Cornelis van Neyenrode (2), Firando 1 October 1627 .

CLXXXI. Pieter Nuyts (3) en Pieter Jansz. Muyser (2), Jedo 7 October 1627

CLXXXII. Alaerten van Rossen (1) en Barent Pietcrsz. (1), Masulipatam 10

October 1627

CLXXXill. Marten Ysbrantsz. (1), Kasteel Geldria 20 October 1627

CLXXXIV. Cornelis van Neyenrode (3), Firando 21 October 1627

CLXXXV. Hendrick Vapoer (1), Agra 26 October 1627 .

CLXXXVi. Johannes van der Hagen (1), Thaywan 29 October 1627

CLXXXVII. Gerrit Fredericksz. de Witt (I), Batavia 18 December 1627

CLXXXVIIi. Pieter van den Broecke (12), Soeratte 25 December 1627

CLXXXIX. Pieter van den Broecke (13), Soeratte 31 December 1627

CXC. Pieter van den Broecke (14), Soeratte 9 Januari 1628 .

CXCI. Maerten van Rossen (2) en Barent Pietersz. (2), Masulipatam 15

Januari 1628

CXCII. Marten Ysbrantsz. (2), Kasteel Geldria 24 Januari 1628

CXCIII. Marten Ysbrantsz. (3) Kasteel Geldria 31 Januari 1628

CXCIV. Huiberto Vissnich (1), Gamron 13 Februari 1628 .

CXCV. Cornelis van Neyenrode (4), Firando 17 Februari 1628

CXCVI. Pieter Nuyts (4), Thaiwan 28 Februari 1628 . .

CXCVII. Pieter Nuyts (5), Kasteel Zelandia 15 Maart 1628 .

CXCVIII. Pieter Nuyts (6), Kasteel Zelandia 23 Maart 1628 .

CXCIX. Pieter Nuyts (7), Kasteel Zelandia 26 Maart 1628 .

CC. Gillis Seys (1), Ngofakiaha 29 Maart 1628 . . .

CCI. Pieter van den Broecke (15), Soeratte 18 April 1628 .

CCIl. Pieter Vlack (1), Kasteel Nassau op Banda Neira 25 April 1628

CCIIi. Jan Jansz. Visscher (1), Kasteel Nassau op Banda Neira 26 April

1628

CCIV. Pieter van den Broecke (16), Soeratte 1 Mei 1628 .

CCV. Jan de Horney (1), Solor 9 Mei 1628 ....
CCVI. Philips Lucasz (1), Amboina 11 Mei 1628 . . .

CCVII. Marten Ysbrantsz. (4), Kasteel Geldria 8 Juni 1628 .

CCVIIl. Marten Ysbrantsz. (5), Kasteel Geldria 10 Juni 1628

CCIX. Hendrick Kerckrinck (1), Kasteel Geldria 10 Juni 1628

CCX. Maerten van Rossen (3) en Barent Pietersz. (3), Masulipatam

22 Juni 1628

CCXI. Maerten van Rossen (4) en Barent Pietersz. (4), Masulipatam

30 Juni 1628

CCXII. Marten Ysbrantsz. (6), Kasteel Geldria 21 Juli 1628 . .

CCXIII. Marten Ysbrantsz. (7), Kasteel Geldria 30 Juli 1628 . .

CCXIV. Jan de Horney (2), Solor 5 Augustus 1628 . . . .

CCXV. Jan de Horney (3), Solor tweede helft van Augustus 1628

1086

1093

1099

1113

1113

1146

1154

1158

1170

1174

1179

1189

1193

1201

1203

1208

1211

1211

1214

1219

1222

1224

1224

1233

1249

1251

1255

1259

1263

1270

1291

1301

1303

1307

1332

1336

1339

1341

1347

1348

1350

1352

1362



VII

Bladz.

CCXVI. üeorgius Candidiiis (1), Sinkang 20 Augustus 1628 .... 1365

CCXVII. Maerten van Rossen (5) en Barent Pietersz. (5), Masulipatam

23 Augustus 1628 1365

CCXVlIi. Gillis Seys (2) en Pieter Pietersz. Wagensvtelt (1), Maleio 23

Augustus 1628 1369

CCXIX. Jan Jansz. Visscher (2), Kasteel Nassau op Banda Neira 1 Sep-

tember 1628 1406

CCXX. Philips Lucasz. (2), Amboina 10 September 1628 .... 1414

CCXXI, Zie supplement.

CCXXIi. Translaat van een brief van Baoereksa (3), Javaanse leger voor

Batavia September 1628 1431

CCXXIII. Translaat van een brief van Baoereksa (3), Javaanse leger voor

Batavia September 1628 1432

B. Jan Pietersz, Coen, Batavia 15 September 1628 (aan Marten

Ysbrantsz.) 1432

CCXXl'v'. Marten Ysbrantsz. (8), aan boord van de Schiedam ter rede van

Masulipatam 24 September 1628 1435

CCXXV. Marten Ysbrantsz. (9), aan boord van de Schiedam ter rede van

Masulipatam 24 September 1628 1449

CCXXVI. Marten Ysbrantsz. (10), aan boord van de Schiedam ter rede van

Masulipatam 25 September 1628 1453

CCXXVIl. Maerten van Rossen (6) en Barent Pietersz. (6), Masulipatam

25 September 1628 1454

CCXXVIII. Philips Lucasz (3), Amboina 5 October 1628 1458

CCXXIX. Translaat van een brief van Baoereksa (4), Javaanse leger voor

Batavia October 1628 1465

CCXXX. Jan van Hasell (2), Soeratte 20 October 1628 1466

CCXXXI. Pieter van den Broecke (17), Soeratte 21 October 1628 . . . 1470

CCXXXIi. Jan Jansz. Smidt (1), Soeratte 21 October 1628 1472

CCXXXill. Pieter van den Broecke (18), Soeratte 26 October 1628 . . . 1472

CCXXXIV. Pieter Nuyts (8), Kasteel Zelandia 26 October 1628 .... 1474

CCXXXV. Jan van Hasell (3), Soeratte 28 October 1628 1489

CCXXXVI. Job Christiaensz. Qrijph (5), Soeratte 18 November 1628 . . 1492

CCXXXVII. Jan van Hasell (4), Soeratte 19 November 1628 1498

CCXXXVIIi. Pieter van den Broecke (19), aan boord van de Utrecht voor

Soeratte 20 November 1628 1501

CCXXXIX. Maerten van Rossen (7) en Barent Pietersz. (7), Masulipatam

24 November 1628 1504

CCXL. Marten Ysbrantsz. (11), Kasteel Geldria 3 December 1628 . . 1509

CCXLl. Marten Ysbrantsz. (12), Kasteel Geldria 3 December 1628 . . 1513

CCXLIl. Pieter van den Broecke (20), Soeratte 4 December 1628 . . . 1515

CCXLIII. Jan van Hasell (5), Soeratte 4 December 1628 1516

CCXLIV. Frans Bruys (1), Kasteel Oeldria 5 December 1628 .... 1520

CCXLV. jan Jansz. Smidt (2), Soeratte 3 Januari 1629 1522

CCXLVI. Pieter van den Broecke (21), aan boord van de Utrecht ter rede

van Suhaly 3 Januari 1629 1522

CCXLVll. Jan van Hasell (6), Soeratte 10 Januari 1629 1524

CCXI.VIII. Translaat van een brief van Oya Berkelang (1), namens den koning

van Siam 18 Januari 1620 1527



VIII

Bladz.

CCXLIX. Georgius Candidius (2), Sinkang 1 Februari 1629 .... 1529

CCL Pieter Nuyts (9), Kasteel Zelandia 4 Februari 1629 .... 1529

CCLI. Marten Ysbrantsz. (13), Kasteel Geldria 5 Februari 1629 . . . 1535

CCLII. Marten Ysbrantsz. (14), Kasteel Geldria 5 Februari 1629 . . . 1541

CCLIII. Huyberto Vissnich (2), Ganiron 28 Februari 1629 .... 1543

CCLIV. Jan Jansz. Smidt (3), Gamron 1 Maart 1629 1544

CCLV. Moesa Beg (1), Gamron Maart 1629 1544

CCLLVI. Jacques Specx (6), aan boord van de Hollandia voor St. Vincent

22 Maart 1629 1544

CCLVll. Hendrick Vapoer (2), Soeratte 13 April 1620 1546

CCLVIII. Jan van Hasell (7), aan boord van de Utrecht 18 April 1629 , 1549

CCLIX. Gijsbert van Lodensteyn (1), Maleio 30 April 1629 .... 1559

CCLX. Jan Jansz. Visser (3), Kasteel Nassau op Banda Neira 2 Mei 1629 1580

CCLXI. Arent Gardenijs (1), Kasteel Nassau op Banda Neira 2 Mei 1629 1606

CCLXII. Gijsbert van Lodensteyn (2), Maleio 7 Mei 1629 .... 1611

CCLXllI. Philips Lueasz. (4), Amboina 20 Mei 1629 1613

CCLXIV. Marten Ysbrantsz. (15), Kasteel Geldria 23 Mei 1629 . . . 1646

CCLXV. Maerten van Rossen (8), Kasteel Geldria 23 Mei 1629 . . . 1653

CCLXVI. Arent Gardenijs (2), Kasteel Nassau op Banda Neira 27 Mei 1629 1657

CCLXVIl. Hendrick Kerckrinck (2), Banda Neira 27 Mei 1629 .... 1659

CCLXVIII. Marten Ysbrantsz. (16), Kasteel Geldria 6 Juni 1629 . . . 1660

CCLXIX. Pieter Pietersz. Wagensvelt (2), aan boord van de Svi'arte Arent

i voor Batavia 14 Juni 1629 1663

CCLXX. jan Lueasz. van Hasselt (1), Batavia 10 Juli 1629 .... 1682

CCLXXI. Jan van Hasell (8), Soeratte 20 Juli 1629 1682

CCLXXII. Jan van Hasell (9), Soeratte 4 Augustus 1629 1686

CCLXXIII. Pieter Nuyts (10), Kasteel Zelandia 10 Augustus 1629 . . . 1689

CCLXXIV. Marten Ysbrantsz. (17), Kasteel Geldria 31 Augustus 1629 . . 1759

CCLXXV. Gijsbert van Lodensteyn (3), Ngofakiaha 1 September 1629 . 1764

CCLXXVI. Marten Ysbrantsz. (18), Kasteel Geldria 2 September 1629 . . 1777

CCLXXVII. Marten Ysbrantsz. (19), Kasteel Geldria 4 September 1629 . . 1778

CCLXXVllI. Philips Lueasz. (5), Amboina 10 September 1629 1779

CCLXXIX. Jacques Specx (7), aan boord van de Hollandia onder de West-

hoek van Bantam 11 September 1629 1801

CCLXXX. Georgius Candidius (3), Kasteel Zelandia 14 September 1629

(fragment) 1804

Supplement: Portugese brief met vertaling van Simsuan, Bantam

October 1628 (= CCXXIII) 1805

Aantekeningen

Lijst van producten, scheepssoorten, munten, maten en gewichten 1865

Lijst van geciteerde werken 1861

Register van persoonsnamen 1875

Register van plaats- en volksnamen 1893

Register der schepen 1916

Zaakregister 1925

Errata 1941

Het cijfer achter elke persoonsnaam in de Inhoud duidt aan, de hoeveelste brief het

is, die van dien schrijver hier wordt gepubliceerd.



CXL. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
1 FEBRUARI 1622 1).

Edel erentfeste achtbare manhafte wyse voorsiennighe en seer dis-

crete gestrenge Edel Heer.

Bovenstaende zyn copien van mynnen joncxsten, soo pr. t. fregatt

de Goede Fortuijn, dat ick hoope, aldaer in salvo gearrieveert sal

wesen, dander per via de Atchin met een Moors schip. Twyffelen niet,

off sal UE. al ter hant gecomen zyn.

Sedert hier niet sonders gepasseert, alsdat tot noch toe, Godt betert,

sonder negotie sitten, t' is verdrietich, dat men synnen tyt in des

compie. dienst soo met leechgaen moet doorbringen, daer sulcken

treffelycke proffijten voor de heere Meesters te doen sijn, myn hoop

was, doordien de scheepen den Sampsom ende Weesep vroeger als wy
mettet Wapen vertrocken waeren, dat ons van deftiger cappitael ge-

provideert en versien soudt hebben.

Den Sampsom arriveerden op den 22 Octobr. passado hier, Godt

danck, te reede sonder stuyrluyden en soe swack van volck, dat qualick

machtich genoech waren het schip te regeren, daer wel over ver-

wondert was, in sonderheyt omdat soe weynich contant ende coopman-

schap medebracht, niettegenstaende sy soe veel prissen verovert

hadden ende tschip Weesep daerenboven noch achterlieten. Soe ver-

staen wt haere ongefondeerde resolutie, is goet gevonden, dat t' schip

den Sampson 10 dagen voor Weesep, die alle de coopmanschappen

voor dese quartieren in heeft, van Mocha soude vertrecken om onder

59
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Babelmandel op de Moorenschepen te passen, die sy te vooren met
goetvindingh van de raet buyten de natuere van onsse vrome Bata-

vieren, die alle haer levendaegen bij haer vk^orden plachten gelooft te

worden, vrije passedullen, daer eenighe steeckpenningen (naerdat van

dese schipr. selver verstaen) voor genooten heeft, verleent, voorwaer

een groote disreputatie ende oneer voor onse vrome majoors, dat haer

dienaers met sulcke trassen -) omgaen ende ons over alle de werelt

odieus te maecken. De Mooren selven zijn verwondert over dat stuck.

Hoe dit by den keijser van Constantinopolen genomen sal worden,

wiens poorten nu gevioleert zijn, die ons te vooren een deftich firman

vergundt heeft om vrij ende liber daerop ende in syn lant te traffic-

queren, verlangt te verstaen. Sij hadden niet behooren soe dicht bij

Mocha ende aen den Turcksche ofte Arabische cooplieden aen lant te

senden, noch veel min de principaelste van schepen hier op de reede

te brengen, dat hier gheen cleijn verbitteringhe gecauseert heeft ende,

tenwaere de vreese wel in groote moeijten soude geraeckt hebben,

insonderheyt om het scheepken van Cats, staende onder den grooten

Mongools gebiet. Hoe het in Mocha met de Milde affloopen wil, die

selven de passen, waervan een copie hiernevens (gaet) onder de pam-

pieren van de E. Heer directeur gaet, affgeloopen is, verlanghe te

verstaen.

Tis beclagelick, datter soo rugoreuselyck in tnemen van dese schepen

gehandelt is ende de Compa. soo weynich proffiten van in handen

crijcht, den meesten buyt, omdattet in goude ducaten is geweest, blyft

onder tvolck, daer naersticheyt genoech (sonder proffyt) toe gedaen

hebbe om achter te geraecken, dan om dattet meest onder de princi-

paelste officieren schuit, heeft myn om reden naderhant gedacht te

simuleren. Op den 2 Novembr. passado een missive van den gouvr. van

Daboel ende den 8 ditto daernaer een van den stierman Jan Pietersen '')

ontfangen, waeivan de copie alsmede d' antwoort hierneffens gaet,

daerwt met droeffheyt verstaen het deerlijck ongeluck d' onsse met

het groote schip van Daboel ende het cleyne, dat hoop, doch niet sonder

groote vrese, al costij gearriveert sal sijn, affgeloopen is. In der waer-

heijt tis te beclaegen, dat dit volck soo onnachtsaem ende sonder achter-

dencken is, den vijandt soo cleyn achten, gaen daerenboven noch, hier

op de reede leggende, sonder myn ordre ofte consent de Portugiese

Armade de reme, die voorbij het schip wel met de seijlen liep ende
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naer Cambaija wilde met twee cleijne praukens, daer pas 8 man in

sitten conden, bestoocken, waervan het eene, daer den coopman van

der Burcht selven met 8 man in was, overvallen wiert ende gevangen

genomen, daer tsedert nooyt eenighe tydinghe van vernomen hebbe

(Godt almachtich wil haer een genadighe wtcompste verleenen), in fijn

hebben naer tendeneij gesien ende t' gansen laeten loopen, tis nu,

Godt danck, wel geluckt, maer wie heeft er ooijt sulcken slechticheyt

gesien, dat syn eijgen schip in prickel sal stellen om ander onmogelicke

dinghen te salveren. Dit stuck ende de handicheyt van den schipper

over dees lants natie is oorsaecke, datter niemant in onssen dienst wil

comen, gaen daerenboven t' volck dreygen, dat, tot Jaccatra commende,

calck en steen sullen moeten dragen.

Wat belanght den handel ende t' gepasseerde alhier, refferere mij

aen de missive aen den Ed. Heer Directuer genrl. waerin in tlarge alles

advisseere, gelyck aen de mondelinge rapporten van den oppercoop-

man Adriaen Willemssen Goeree, die alles genoech notoir ende

kennel, is.

Op ghisteren schrieven over Masslipaten becomen met copie van

een missive van den E. Heer Directuer genl. die met de vloot van

defens, daer de E. Heer Dedel als admirael over is, aen mij gesonden

wort, waerwtt verstaen, datter weynich cargasoen ende contant voor

dese quartieren medecompt, wenste, dat tijt genoech mochte arriveren,

alsoe nu met ledighe handen sitten, hop, dese vloot van defens iets

sonders van importantie sal wtrechten (dat Godt geve), verstaen wt

de missive van de Engelschen, dat voor 18 maenden gevictalieert is,

can niet presumeren, wat in den syn hebben, off waer haer soe langhe

in den quaden tyt op de custen van Indien segour sullen onthouden,

alsoe van halff April tot halff Septembr. sonder perickel niet sullen

leggen, tenwaer in Mocha off onder de Cabo de Rasalgato gingen, daer

de Engelschen dit jaer met 4 schepen (waervan de twee costelick ge-

laden waren) verwintert hebben,

Ingevalle Wesep dit jaer gecomen hadde, soude hem ongetwijffelt

met 600 packen en kisten indigo betana ende 400 packen goeden indigo

sirchees rechtdoor naer tpatria gesonden hebben, dat voor mij een

groot ongeluck ende de Compa. geen cleijnne schade is geweest.

Edel Heer, bij soe verde U Ed. mynnen dienst agriaebel is, die toe-

commende jaer geexpireert is, soude de E. compa. noch gerne een
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jaer off twee op discretie dienen om te sien, off myn voorgaende onge-

luck eens in een geluck wilde veranderen.

Tis mij leet, de retouren per t' schip den Sampsom soe weynich syn.

De E, heeren sullen mij sulcx niet toeschriven maer de faute van con-

tant off cargasoen, ten heeft aen gheen deligentie gebroocken,

Godt weet, met wat groote blyschap ende vruecht ick over de custe

verstaen hebbe de heerlycke victorie ende onderbringhen, dat Godt

almachtich belyft heeft de Edel. Heer over de Bandanesen te geven.

Bidden, dat alle U Ed. loffelicke dissaeynen tot welstandt van de ver-

eenichde compia. ende U Ed. eer soe mogen succederen,

Fergatten volgens U Ed. ordre hebben, soeveel mogelick is, becomen,

hier leggen nu twee seer schoon al veerdich ende een in Brotcha op

stapel, die nu door manckement van volck tot .pyn hertenleet ende

de Comps. schade om die quade pitsiarien van den Sampsom moeten

blyven liggen ende alsoe geen materie meer hebbende om desen te

prolongeren, sal eyndigen ende

hiermede

Edel Erentfeste achtbare manhafte v^r^'se voorsienighe ende seer ge-

strenge edel Heer, wi\ U Ed. naer hartgrondelicke groetenisse in pro-

textie des Alderhoochsten bevelen, desen primo February Anno 1622

in Souratt.

In handen van Sr. Adriaen Willemsz Goeree

hebbe 4 fyne hemden voor U Ed. gelanckt, bidde

U Ed, deselvighe doch in danck te nemen.

Conde op een stel en spronck geen meer

becomen.

U. E. dienstwillighe dienaer

Pr. v d. Broecke,

CXLI. NICOLAES CASEMBROOT, ATJEH 15 FEBRUARI 1622').

Ed. Erntfeste Manhafte Wyse Voorsinnige Zeer Discrete Heeren

Myn Heeren, op dato 6 Januo. is alhier wel gearriveertdenOrangebm.

waermede U Ed. aengename seer gaerne ontfangen hebben met oock

de contanten ende andre coopmanschappen, welck noyt beter ter hant
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soude connen gecomen hebben, want een goede pertye peper aireede

(seer naer de halve last) in de logie hadden. Waere te wenschen ge-

weest, dat Zijnne Ed. meer gesonden haddet, soude noch seer naer

een halff scheepslast connen becomen hebben, maer alsoo U Ed. is

refererende aen de voorige quade tydinge van het verbieden van den

handel alhier, dat door hetselvige naer gelaten is, oock te meer aen

de volle resolutie, medegesonden op tlichten van tcomptoir, hebben

derhalven met malcanderen overwogen om van hier te vertrecken,

maer ons meer peper hebbende toegeseyt, als dOrangeboom can in-

nemen, heeft ons veroorsaect de prolongatie voor dees tijt van dese

plaetse. Den orangkaij laxamanne heeft ons ontrent 200 bharen peper

toegeseijt ende met de compste van teerste schip die te betalen, soodat

verhoope, noch eens pr.tye bij malcanderen sal versameien om tegen

de naeste compste van een schip niet vruchteloos te coomen.

Het schynt, nu den Coninck beteren wil, heeft ons terstont naer

tvertrecken van tschip Schoonhoven den handel gegeven, dat een yder

aen ons peper mochte vercoopen ende hadde my ontbooden ende ge-

vraecht, wat schepen dat in Ticco ende Priaman hadde, die alle den

peper opcochten ende zyn cleeden aldaer niet van de hant wilden ende

geen tol van daer en quame, dat beter en waere, ghyluden aldaer

handelden aen lant als voor desen gegeven hebben, zeyde, geeft mij

2 duysent theyl, ick sal een jaer handel geven ende quam daernaer

op IVo duysent theyl, zoude 6000 R. ende meer bedragen hebben, mij

verexcuseert, dat met deerste gelegentht, hebbende, aen U Ed. soude

advyseren. Is derhalven, soo U Ed. gelieft dese plaetse te meyntineren

ende ernstelyck belieft versocht te hebben, dat met d' eerste compste

van een schip can gedaen worden ende daertoe eenige presenten mede

senden van eenige Hollantsche frayicheden, twelcke Sr. Valck is ken-

nelyck, waeraen mij gedragen. Het soude zeer goet wesen, dat, soo

haest als ummers mogelyck is, een schip alhier konde gesonden worden

met noch een goet cappitl. off een goede sorteringe Gouseratse cleden,

welck beter soude zijn ende dat meteen reael[en] gesonden worde.

Zoo hier met cleden mochten geprovideert worden, soude op yder

bhaer meer als 6 R. proffiteren, want de Rn. nu soo goeden coop op

gewisselt worden, als noch oijt geschiet is, een catti is 32 Rn, voor

6%teyl dram '") ofte van dese munte.

Do. teyl soude niet meer [als] 27 Rn. comen te staen ende alsdan
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de peper tot 6 ende 6% tcijl incoopen. d' Engelszen hebben nu mede
ontrent 1000 bhaeren gereet, twelcke al meest met cleden gewisselt

hebben ende nu niet een Gouserats cleet meer in haer huys hebben.

Hadden uyt den Egel, die laest van Suratten quam, 110 packen cleden

gelost ende nu al aen den man zyn ende noch meer schuldich aen peper,

als nu betalen connen, want mede met een legen casse sitten ende

kopent al op tegen de compste van haer Gouseratse schepen. Costen

soo mede doen, als van Suratten iets verwachtende waeren. DEngels-

zen verwachten haer schepen nu tegen Maijo, waere twensschen, als

vooren verhaelt, dat wij hier eerst een schip met coopmanschappen

mochten hebben om voor haer in de weer te wesen. Van de peper, die

noch is resterende by de inwoonderen alhier ende Guseratten, die liever

aen ons als haer vercoopen, als maer deselve sorteringe hadden, ver-

hopen derhalven, dat dese scheepsladinge U Ed. daertoe sal verwecken,

oock tmeer een schoone peper, als ick noch oyt gesien hebbe; binnen

4 a 5 maenden ten lancgsten sal hier in Atchyn mede wel ontrent 1500

bhaeren peper gepluckt worden, die mede syn meester sal moeten

hebben.

Ick verhoope, dat U Ed. mynen tijt, die nu haest een jaer over

mynnen tyt gepasseert is, sal gedencken om alsoo naer tPatria te mogen

vertrecken, U Ed. gebeden hebbende myn tvergunnen, dat myn aff-

scheyt alhier mochte becomen ende de boecken overleveren aen den-

genen, die U Ed. alhier beHeft te laten om alsoo, gelegentht. hebbende,

van hier naer de Custe te mogen vertrecken.

Voorleden nu 5 dagen is tschip van Suratten ende 2 van Daboul

vertrocken, brengen alle de realen naer do. plaetse, want seer goeden

coop becomen hebben, vervoeren als geen peper, niet boven 100 bhaeren

ende deselvige noch presenteren [de] aen ons te vercopen. Tenwaere

door manquement van geit soude die mede gecocht hebben. Alhier zyn

van de kuste gearriveert 5 Moorsse schepen, 2 van Negepatanam ende

2 van Mesalipatanam, oock eenen van Galimatten, die een goede

partye witte lywaten brengen ende alles allencxkens aen den man

brengen. Do. zyn alhier gearivt. pmo. November ende menen nu in

Maert weder tvertrecken.

Wy hebben aen den Coninck een schenckagie gedaen van 100 thl,

compt op 450 R. voor anckergelt ende moeten alle ten diersten op-

coopen, soodat goet soude wesen, dat met yder schip, dat compt, de
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schenckage gesonden mocht worden eenige nagelen, nooten, foelie ende

sandelhout, goudtdraet ende anderen, soude de 100 teijl geen 200 R.

comen te bedragen, ofte referere mij voorders aen den oppercoopman

Valck, die U Ed. van alles, meer aengaende, volle contentement sal

doen hebben, w^aeraen mij gedragen.

Den ouden Pongele Carmel ') heeft op ons versocht syn swager

met ons schip mede tmogen gaen ende noch eenen Hindouv/ van de

Custe, welcke wy hem qualick hebben connen w^eygeren,

Den Fransman is met zyn jacht nu voorleden 4 dagen vertrocken

sonder tsjap te eysen, mene, Daboulders naergevolcht syn, t' welck

alhier een groote roep maect, vk^at uytrechten sullen, sal den tyt leren.

Hiermede

Erntfeste Manhafte Wyse Voorsinnige seer discrete Heer, sal U Ed,

in tschut des Alderhoochsten bevelen, die UE. meyntinere in lang-

durige gesontht, ende welvaren.

In tcomptoir Atchijn datij 15 Febr, 1622.

was onderteyckent

Nicolaes Casembroot,

CXLH, TR.\NSLAAT VAN EEN BRIEF VAN BAOEREKSA,

GOUVERNEUR VAN KENDAL MAART 1622 1).

Aen den Capiteyn Moor sende ick, tommongon Bouracxae Soudera ^]

mynen brief door Malang Carssa ^) ende Jaijang Ranas, die ick aen

UE, sende, alsoo U E myn 17 gevangen aen my gesonden hebt ^) ende

de resterende, die in Banda ende Amboyna zyn, oock ontboden hebt

om aen mij te senden. Soo haest sylieden tot Batavia gearriveert syn,

oock de schenckagie van U.E, te weten de syde cassa, het root laecken,

de witte cassa ende twee vergulde spiegels, hebbe ick wel ontfangen,

Ick bedancke UE. hoochlyck voor t' selfde ende voor de aengebodene

vrientschap van U.E. U.E. ondersaten en behoeven niet beschroomt om
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tot Cindal te comen handelen, want haer en sal niet als vrientschap

geschieden, gelyck ich verhope, dat de myn van Cindael tot Batavia

geschieden sal ende dat tusschen Batavia ende Cindael geen onder-

scheyt en mach vifezen, maer de twee een mogen syn. lek hebbe Raetya

Ing Alagga ') van onse vrientschap aengedient, Zyn Mt. wasser seer

in verblyt, dat wij twee vrienden soo wel eens syn, ja een syn. Racha

heeft hem seer in verheucht. Capiteyn Moor waerachtich, tis soo.

Wat dunckt UE. van UE. ondersaeten, die tot Grissick ende Jortan

syn? My dunckt, dattet goet ware, dat men daerop dochte, want t' volck

van Mattaran sullen met haer leger die van Sorrabaya gaen bestryden

en tis aparentelyck, dat Jortan ende Grissick sullen geraseert worden

ende UE. ondersaeten, die daer syn, souden over sulcx schade moogen

comen te lyden ende U.E. goederen verloren gaen, want die van Sorre-

baye zyn vyanden van den Mattaran ende oock alle, die onder Sorre-

baya sorteren, gelyck Bavijan, Baengarmassin, Souckadana, Lave Kate

ende alle de plaetsen, daerontrendt liggende, zyn vyanden van den

Mattaran ende alle die onder Sorrebaya zyn sorterende. Soudarra

Cappiteyn Moor, ick bevinde mij schuldich U E, tselfde te advizeren

om onse vrientschap te onderhouden. Voorts, Capitaen, sende ick

Malang Carssa, Jeyang Ranou om den rys van Ratija Ing. Allagga al-

daer te vercoopen. U E sal haer believen tolvrij te laten. Zyne Mt.

begeert eenen dijamant te coopen, die groot, een tafel geslepen. U E
sal Malang Carssa ende Jeijang Ranou daeraen believen te helpen,

dat zy se coopen, aen eenen dijamant, die grot ende schoon is ende

U.E. sal mij believen te versien, alsoo ick een sone ten huwclyck

wtgeve met bruyloft, schoutrementen ") etc.

Onderstont

getranslateert wt het Javaens

In Nederlants door

Ue. dienstwillighe dienaer

Corn. van Maseyck.
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CXLIII. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
1 APRIL 1622^).

Edel Erentpheste Achtbare Manhafte Wyse Voorsienighe Zeer Ge-

strenghe Edel Heer.

Bovenstaende is copia van mynnen joncxsten pr. tschip den Samp-

som, die ick hoope, al costi in salvo gearrieveert ende U Ed. mynne

myssiven behandicht sal syn. Sedert hier [niets] sonders gepasseert,

alleendelyck dat eyndelick het lange verwachte schip Wesep (Godt

danck) op den 6 deser hier wel in salvo met een goede buyt

van omtrent fl. 60000, als pr. nevengaende facture blyck[t], is

gearrievert. De coopmanschappen sullen zien te benificieren ende

tgeene daervan procedeert, neffens het medegebrachte contant

aen goede geeyste cleeden en kisten indigo imployeren. Soe ons

sulck, als niet en verhope, nu met de doot van den outsten soon van

den coninck, rechte arffgenaem van dit ryck, genaempt Soetan Gosse-

roff '), die over eenighe dagen geleden van synnen broeder Soetacn

Chroom deerlyck met een corde verworcht is, niet verhindert wort,

waerdoor lichtel. groote revolten in tgeheele lant sullen comen te ont-

staen, soedat den coopman om de genade (lees quade) gouverne ende

onveijlicheyt van de wegen allomentom perickel ende travalle te ver-

wachten sullen hebben.

Waer het jacht hem soe langhe onthouden heeft, sal U Ed. wt de

mondelinghe rapporten van den schipper ende coopman cunnen ver-

staen, waer mij aen refferere. Omtrent Baromba, tusschen Aden ende

Chiekieri gelegen op de cust van Arabien, cregen sij tot allen geluyck

noch een moors schip van Chouwel. Tgene daerwt gelost hebben als-

mede wt het Portugis scheepken van Dio, dat naer Goa wilde, sal U,

E.wt de factueren, die onder de pampieren van den E. Heer directuer

genrl. gaet, connen sien. Tvoorsz. schip, naerdat de Portuigicszen

daerwt gevlucht waren, staecken den rooden haen daer in, dat van

Tsiouwel beleeffdelick getracteert ende weder laeten vaeren, daer naer

myn gevoelen wel en beter als die van den Sampsom met die van

Daboel aen gedaen hebben.

Over eenighe dagen geleeden heeft den gouvr. van Cambaya een

ambassad. met een missive, waervan de copia onder de pampieren van

den heer directeur genrl. gaet, my gesonden, die versocht, dat men
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hem syn 3855 ducaten, 388 ra. ende ander silverwerck, door die van

Wesep wt het schip van Tsiouwel gehcht, souden wederom seynden,

off dat allomenom onsse goederen sal arresteren en aentasten, waerop

hem geantvk'oort, dat van syn goet niet en wiste en anders gheen schip

als onsse en hare vyanden schip genomen hadde ende voorts op U Ed.

beroepen. Staet noch te beduchten, dat noch groote moeyten met hem

sullen hebben, omdat een dienaer van Assofgaen, broeder van den

coninginne Noormael, is. Over eenighe dagen geleeden deden desen

voorsz. gouvr. alle de Engelschen haer goederen, soewel in Cambaya

als Amdabath, arresteren ende wel 40 dagen ophouden, omdat zij te

vooren een scheepken van Dio met 23000 larinnen, die hem toe quamen,

genomen hadden, die genootsaeckt waren wederom te restitueren, in-

gevalle haer mouson niet wilden verliesen. Tot alle geluck is ons volck

van Cambaya hier en hebben daer noch omtrent f 3000 aen petolen

wtstaen. Cambaya is onsse beste handelsplaets, die nu moeten verlie-

sen, tenwaere men hem syn geit restitueerden.

In Agra worden de Engelschen tot noch toe, vermyts den coninck

absent is, seer qualyck getrackteert, syn naer tschriven van Hueten

noch in haer huys gebannen en mogen gheen negotie doen, doerdien

naer tseggen van de mooren en benjanen ') een scheepken van Tata,

staende onder den Mongool, met omtrent 80 tonnen gout genomen

hebbende, wederom gerestitueert begeren. De Engelsche soecken

sulckx op onssen hals te schuven, seggen, sij niet maer wy selven

genomen ende daer en boven noch in den gront geboort hebben; in

der waerheyt, T' jarck^) heeft rigourues mettet schip van Cats ge-

handelt, dat in den gront gehouden is naer tschrieven van Hueten, als

UEd, by de copi, die mede neffens de brieven van den heer directuer

gaet, sal cunnen sijen, duchte, dat moeijte soo wel in Agra als in

Cambaya sullen hebben, dan hoop een beter, vermits den gouvr. en

principaelste van dese stadt mede te vriende hebbe. De mooren ver-

wonderen ende beclagen haer seer over dese valsche passen, die

d' onsse in Mocha gegeven hebben, vragen, off sulckx de Hollanders

manier ende wetten medebrengen, waerop haer met recht anders gheen

antwoort cost geven, dan dat de onsse, die als hooft over de schepen

ende compthoir Mocha gelaeten waren, overleden syn ende dat die

schippers met geschencken, die in haer plaets gesuccedeert syn, ge-

corrompeert hebben, in fyn den roep is allementom en seer wyt
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verbreyt ende syn daerover in groote disreputatie geraeckt, de gouver-

neuren dorven wel rondtwt seggen, passen nuu ops coninckx noch

princen firman niet, mogen die selven soewel breecken als de

Gristenen.

In der waerheyt, Tjarck heeft te rugoreus gehandelt ende te grooten

buyt met syn volck achter d' handt gehouden. In Mlocha sijn de hono-

rable compa. (naerdat nu van veel verstaen) groote onneer ende dis-

reputatie aengedaen, swoer daerenboven in presentie van alleman, dat

het nuu soe maecken vv^ilden, dat over 25 jaren van hem souden weten

te spreeken, heeft nuu zulckx volbracht, duchte, dat menich weduwe
ende weesen zulckx noch beclagen sullen. Ten sal den Turrick naer

myn gevoelen ock geen aengenaeme tidinghe wesen, als verstaet, syn

poorten, van degene hij sulck deftighe passen om in syn lant te traffi-

queren verleent heeft, gevioleert zijn ende die treffelicke tollen met het

achterblyven van de schepen verliest. De Compa. sal hier weynich

proffyt ende een quaden naem mede crijgen ende hun dienaers sullen

haer daermede verstercken,

Corts naer tarrievement van tjacht Wesep arrieverden alhier twee

engelsche schepen, Den Roo Leeuw ende de Roos, met een sloep van

Ormus, die den vermaerden cappyteijn Rufiero ''] met noch 12 van zyn

princepaelste capitennen gevangen brocht. De Engelschen vloott, soe

met alleman van hier naer Jasques geloopen waren, op de reede com-

mende om haer coopmansz. te laden ende contant en anders aen lant

te lossen, isser een perssiaenszen ambassadr. wegen den coninck by

haer gecomen, versoeckende haer assisstentie tegen desen Rufiero, die

vast besich was met een fort op de waterplaets van Ormus tegen wil

ende danck van de Perssiaenen te maecken, de Perssiaenen hadden te

voorn wel 5 maenden lanck met 1200 man daertegens geweest ende

conden, soot schyndt, niet beletten. De Engelschen, naerdat een ver-

bondt off contrackt (my onbekent) met haer aengegaen hadden, syn

met alle haer macht voor tfort, dat maer halff voltoeyt was, geloopen,

landen datelick 6 stucken geschudt ende cregent eyndelick naer eenige

dagen met appointement in. Rufiero beloofden voor zynnen persoon alle

de Hollanders ende Engelschen te largeren, die in de Indien gevangen

waren, daerom houden zij hem in haer schepen.

Naerdat verstaen, is den Perssiaen met groote macht in compa, van

4 Engelsche schepen ende twee veroverde Portugesse prissen voorts
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op Ormus getrocken, dat van weynich water en mantimentos versien

is, watt wtcompts die van Ormus ende de belooften van Rufiero

hebben wil, sal den tyt leeren,

Tfort op de waterplaets is in handen van den Perssiaen ende met 8

a 9 Engelsche bosschieters versien, dat my niet wel en gevalt, t' Waer
te wenschen, onsse vloot van deffens, daer tot noch toe niet van en

verneme, van dese subite fictorie der Engelschen geadverteert waer
om met deel in tstuck te hebben. Om deselve te adviseren ende dat

den mouson ten deele verloopen is, hebbe geresolveert Wesep spoedich

mette coopmansz. die bij der hant syn, lancx de cust van Indien verbij

Caep de Commoryn costi te senden ende een van de fergatten, ge-

naempt Suratte, dat wel gemonteert is, hebbe, op hoop dat U Ed. een

schip off twee herwaerts sal senden, naer Mocha off daeromtrent ge-

sonden, alwaer gepresumeert wort, de vloot verwintert ende onthouden

sal, soo niet, can ditto fergat ondertusschen met eenen de gelegentheyt

van alle de plaetsen te degen (te) ondersoecken ende de vrienden, die

daer souden mogen van de Zuyt off Hollandt comen, waerschouwen,

waervoor zy hun in tnemen van de moorsche schepen te wachten

hebben, opdat de compa. in de negotie alhier gheen meerder come te

Hden. Dit geit van Cambaya sullen tegen onssen danck wederom

moeten restitueren, soe handel aldaer begeren; dander fergadt Mocha

moet hier behouden door manckement van volck.

Op dit voorsz, fergadt gaet voor hooft den coopman Jan van der

Dussen, omdat aldaer geweest is ende hem de plaetsen ten deele

bekent zyn. t' Gene daer ingeladen wort, het costen[de] ende hoet ge-

maeckt is, sal U Ed. by de memorye, die neffens de missiven van de

Heer directeur medegaet, connen zien, Godt almachtich wil het in

salvo geleyden, twyffel oick niet, off de Edel Heer zal sulcx voor goet

approberen.

Hoochnoodich zal der naer mijn gevoelen (doch alles onder cor-

rectie) een schip off twee tegen primo October harwartsaen dienen te

comen, tzij dan over Mocha om met eenen het contant van daer te

brengen, off lancx de cust van Sumatra naer Ponto de Gallo verbij de

caep Commorijn en de cust van Indien, die in halff Julij off Augusty

tyt genoech om langens Sumatra te loopen, vertrecken, doordien mij

late voorstaen (ende halff monpelinck hoor), dat soe haest die van

Suratte haer 3 schepen van Mocha ende een van Atchin wederom
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thuys hebben, wellichtelicken iets op des comps, goederen souden

attenteren, te meer dat de principaelste van den landen groot geit by

ons nemen van de schepen, soe van Daboel, t' Siouwel ende Dio ver-

looren hebben,

Soo in Cambaija, Agra ende in ander plaetssen tot onssen wille als

voor desen mogen negotieren, sal der sonder twijffel met Godts hulpe

tegen toecommende October een jacht van twee hondert lasten, vol-

laden met indigo bejana, sirchees ende montassisen voor tpatria gereet

wesen en daerenboven goede partij geeijste cleeden voor Zuijt,

Dewille de Engelschen dit jaer geen schepen naer huijs seynden ende

van weynich contant versien blijven, sullen naer alle apperentie ons in

de negotie van den indigo niet hinderlick zyn. Dit jaer, soe verstaen,

isser in Sirchees exkis goet gevallen. Sij hebben hier nuu over

4500000 Ib. indigo sirchees by den anderen liggen, verwondert mij, dat

sy sulcken slechte goet opcoopen, schieten met uytnemen al watter

voor compt, dat oock wel de meeste oorsaeck is, haer packhuijsz, in

Engelandt soe vol behouden en niet quyt cunnen worden; schoon goet

en can men niet te veel coopen ende wilt oick gemeijnelycken wel aen

den man. Hier blyven over de 4000 packen goet, soo indigo sirchees,

boiana, costelycke cleeden, wtgesondert de peper ende syde van

Perssien, liggen, dat gheen cleyn schade voor haer meesters sal wesen,

doch, naerdat verstaen, alles is op hoop van Ormus met de hulp van

den Perssiaenen in possessie te crygen, dan duchte, sij haer seer be-

drogen sullen vinden, behooren naer myn gevoelen geen mooren soo

lichtelick gelooff te geven ende deselve tegen christenen op licht-

veerdige beloften te assisteren.

Hierneffens gaen 3 ps. siumanes met weynich spiconardi tot een

monster wt Agra. UEd. parti begeert gecoft te hebben, sullen UEd.

ordre naercomen, semianes worden door de Engelschen met groote

menichte naer Engelant gevoert,

Gisteravondt ben ick voor den gouvernr. van de stadt alsmede die

van tcasteel, dat myn goede vrienden syn, ontboden, die mij ver-

claerden, dat het warachtich was, de 3055 ducaten 388 ra. ende ettelick

silverwerck des nababs Assoff Gaen toequam, dat sy mij raden, in-

gevalle vrijel. op alle plaetszen wilden negotieren, dat men hem t' selve

wederom soude restitueren, gaff haer ten antwoort, sulckx in myn

vermogen niet en was, dan dat ick U.Ed, daerover soude schrieven,
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waerop van haer gescheyden ben. In der waerhcyt, hoe dese plaetsen

gemeynt worden ende den overtreffelycke handel in weerden gehouden

zal worden, behoort men hem tselve (doch alles onder correctie)

wederom te geven, eer ons per forts met groote verhinderinghe ende

verlies van des compas. goederen daertoe dwingen. Desen Assoff Gaen

is naest den coninck, regeert tgeheele rijck ende heeft donsse in thoff

naer tschriven van Huete veel vrientschap ende faveur gedaen met

briven van recommandatie aen syn gouvr. van Cambaya, daer hij

overste van is, dat sse ons wel souden tracteren en vrientschap be-

wyssen; die van de stadt beclagen haer seer over t' nemen van de

schepen van Schouwel ende die, daer sy meest in herideren ende veel,

hoewel weynich voor de compa. te voorschyn compt, verliesen. UEd.

advys sal metten eersten verwachten, off men syn 3055 ducaten ende

388 ra. sal geven off niet.

Soe de E. heer jaerlicx een schip missen conden om de schepen van

Souratte te convoijeren, behoeven dan geen cartas ') van de Portu-

giesen ende wy souden hier in groote aensien by die van tlant comen.

t' Schip conde wel dubbel syn gastos ende noch meer groote proffits

op Mocha van hier ende van daer harrewarts doen, versoecken dat

instantel. ende soude de compa. myns oordeels proffitabel sijn. Wesep

soude geern in plaets van tfergatt naer Mocha om haer schepen te

convoyeren gesonden hebben, dan omdat de coopmansz. hier aen landt

niet dorven vertrouwen, vrees hebbende voor eenich arrest, mede in

de fergadt om costi te senden niet dorsten pericliteren, is goetgevonden

ditto schip derrewers te seynden, t' fregat sal onbequaem syn van

Mocha veel contants herwaerts te bringhen, tenwaer dat het engels

schip met hem in compa. quam, daer last gegeven hebbe op te passen,

Voofr] leden nacht is Rufiero door quade wacht met twee van synne

principaelste cappiteynen in een engels schuyt schondido van boort

gevlucht ende geschappeert, wenste om onsse gevangenen, dat hem

beter bewaert hadden. De Engelschen syn nu op dese ydele fictorie

soo surberbieus en glorieus geworden, dat men se qualick te spraeck

can comen, dan het moeyt haer vrij wat, dat onsse vlagh over de vloot

van defens domineert.

In mynnen voorgaende hebbe de E, heer geadvisseert, dat wel van

meijninge ben de compa. (indien mynnen dienst de E. Heeren agriabel

is) noch een a twee jaer op UEd. ende des raets discretie te dienen,



1 April 1622 943

op hoop dat Godt almachtich de genade sal geven en laten de fortuyn

eens veranderen ende, alsoe geen materie meer hebbe om dese te

prolongeren, sal eijndigen ende

hiermede

Edel erentfeste manhafte achtbare wyse voorsienige ende zeer ge-

strengen E.Edel Heer wil U Ed. naer hartgrondel, groetenissche in de

protextie des Alderhoochsten bevelen, desen primo April Anno 1622

in Souratt

UE, dienstwille dienaer

Pr. V. de Broeck.

CXLIV. MARTINUS SONCK,

KASTEEL NASSAU OP BANDA NEIRA 14 MEI 1622 1).

Ed, erntfeste manhafte wijse voorsienige seer discrete Heere.

U.Ed, seer aengename van dato 23en Junij, 23en November des voor-

leden jaers alsmede die van dato den 31 Januarij ende 10 Maert deses

jaers alsmede verscheydene brieven aen U.Ed. uijt het patria ende

andere schriften (de rest van deze alinea afgedrukt Bouwstoffen I

p. 339, te lezen r. 5 voor ,,vervoert", ,,verovert").

De Engelsen hebben met groote moetwille haer vervoordert sekere

joncke die op Pouloron aen quam, aen te halen, niettegenstaende de

Pouloronders met de jongen van onsen assistent Bemmel voor haer in

deselve waren, dewelcke van de Engelse met gewelt uijt voorsz. joncke

gedreven sijn, smijtende den jongen (gelijck hij selffs seijt) over boort.

Van seecker Pouloronder (daer mede present geweest) wort getuijcht

gesien te hebben, dat seekere Engelsman den jongen dreijchde te slaen

ende dat de jongen corts daernaer in twater geraeckte. Dese moetwille

ende openbaer gewelt ducht ons, dat niet behoorden te lijden, over-

sulcx daerinne voorder geprocedeert hebben, als U Ed. bij nevens-

gaende acte, geteekent mette letter A, sult kunnen sien. Naerderhant

hebben de Engelsen haer aen Rossingijn met een orambaeijck ont-

houden omme op de comende joncken te passen, waervandaen haer
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hebbe doen vertrecken, alsoo vuijtdruckel. seijden tot sulcken intent

van haren coopman aldaer gesonden te wesen, vraechden mij voorder,

off sij omtrent Pouloron ende in see niet mochten houden om op haer

vijand te passen, daerop haer tot antwoort gaff, dat wy in geenderhande

manieren souden gedoogen, dat sij de joncken, die herrewaerts quamen,

op onse stroomen ende custen aentasten souden, veel min die voor

vrienden ofte vijanden verclaren, maer dat ons als Heeren van dese

eylanden toequam de comende te admitteren off excluderen ende

deselve voor vrienden off vijanden verclaren, evenwel persisteerden

de Engelsen, dat op de joncken beneffens ons wilden passen ende dat

sij hare meesters soo wel met de middelen, die sij hadden, dienst

mosten doen als wij d' onse, naer welcke antwoorde Mr. Welding mij

voordroech, hoedat sij eenighe joncken uyt de eijlanden, beoosten

Banda gelegen, (wegen haer compaignie des jaers te voren derwaerts

gesonden) te verwachten hadden, vragende, off hij daerop niet soude

mogen laten passen ende versoeckende, dat wy deselve, alsoo men die

aen de Engelse vlagge, die sy souden laten waeijen, wel kennen souden,

niet wilden aentasten off beschadigen; daerop dito Mr. Weldingh ge-

antwoort is (alsoo mij duchte, dat sij onder pretex van wachten, de

joncken, die sij eer als d' onse vernemen mochten, wel een Engelse

vlagge souden toesteken ende voorders informiren), dat men om de

Engelse vlagge simpelyck geen joncken kosten laten passeren, alsoo

oock onse vijanden een Engelse vlagge kosten laten waeyen, oversulcx

dat men alles onder behoorl. inventaris soude aenslaen ende soo sij

daerop ijets te pretenderen hadden, dat haere actie daernaer souden

kunnen institueren, maer nu sij geen joncken door goede toesicht van

d' onse als voorsz. hebben connen aenrantsen, so bevint men mede, dat

geen joncken, daerop sij ijets (wegen de Engelsen vlagge) te preten-

deren hebben, in Banda sijn gecomen. lek soude eer gelooven, dat dit

een compact tussen de Engelschen ende mooren sij geweest om ons

alsoo te abuseren.

Op 12en Febriwarij verleden hebben omtrent Rossingijn een jonck-

gen verovert met nagelen 1002 cattij Banda ende 9 persoenen, seyden,

dat op Cheribon (van waer nu 2 jaren vandaen hadden geweest) thuijs

hoorden, quamen, soo seyden, van Meniau, omtrent Ternate gelegen,

alwaer de nagelen ingenomen hadden, waren op Banda vervallen, t'

welck niet wisten, dat bij ons verovert was; doordien Amboina, alwaer

I
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sij de nagelen aen donse, soo seyden, meenden te vercoopen, misge-

dreven waren.

Op den 18en December is hier, Godt loff, wel ter reede gecomen

het schip de Seewoiff, op 28en Febr, het schip d' Eendracht, alsmede

op den 6 April het schip d' Eenhoorn, op den 9en het schip Amsterdam

met partije rys, 800 plancken ende 200 swalpen, op den 17en do. het

fregat Pegu. In tschip de Seewoiff waren voor de komste van de voorsz,

schepen de noten ende folie, die hij tegenwoordich in heeft, al gescheept,

oversulcx raetsamer gevonden hebben de packen ende kassen voor

Amboina ende de Molucos in het schip Deendracht over te sctten, als

de last van de Zeewolf f in tschip Amster[dam] over te schepen, alsoo

daerdoor niet verbeteren soude.

Het schip d' Eendracht is op den 7en Maeij van hier naer Amboina

vertrocken, Amsterdam sullen noch 5 a 6 dagen ophouden omme soo

veel rys daer uijt te lossen, als bergen cunnen. Op tspoedichste sullen

wy dito schip mede versenden ende daerinne de noten ende folie van

dit jaer, tsedert pro. Maert ontfangen, alsmede de folie van Groot

Banda van tvoorleden jaer. Tschip d' Eenhoorn sullen tot op tjongste

van Augustij alhier ophouden om daermede de vruchten, die interum

ontfangen sullen worden, te versenden. Naer advenant de folie ge-

breecte een goede parthije noten, daerinne verhope, in toecomende

versien is, alsoo het volck nu wat beter als voor desen door tlant woont

ende beter gelegentht. hebben om de noten voort t' verderven te pre-

serveren. Sal alle mogelycke vlijt aenwenden, dat voortaen naer ad-

venant de folie bij een yeder noten gelevert worden, gelyck op Pouloay

te naesten bij gheschiet. Naer tvertreck van de schepen sal volgens

ordre van U Ed. het bosch van Groot Banda mede verdeelen ende dat

by provisie, opdat die hiernaer sullen comen, niet misgedeelt worden.

Het volck van Rossingyn heb ick voorleden gewas op Waeyer, alsoo

daer gants geen volck was, gebruyckt om noten ende folie te plucken,

waernaer, het gewas op Rossingyn ryp sijnde, hebbe haer weder der-

waerts gesonden met toesegginge, dat aldaer, soo lange haer wel sullen

draghen, als vrye luijden sullen woonen; voor desen hadde haer ver-

sekeringe van haer leven toegeseyt, daerbij nu haer haere vrijheyt ver-

gunt hebbe midts ijeder man ofte vrouw 20 realen ende yeder jongen

off meysken bequaem om in tbosch te gaen 10 rl. tot rantsoen sal op-

brengen. Waeraen verhoope U Ed. een welgevallen sult hebben,

60
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(De volgende alinea grootendeels afgedrukt Bouwstoffen I, p. 339;

het slot luidt;) als U Ed, bij nevensgaende copije van de sententie sien

moecht.

Nu de engelse van Nielacka syn, schynt, dat de Pouloronders heel

van haer vervremden. Niettemin sullen een gestadige waeckende oog

op beyde perthijen houden, tot noch toe laten de Engelsen niet naer

de Pouloronders veel wijs te maken van hare pretentie op Pouloron;

de acte van overdracht van de Pouleronders[a]en de Engelsen hebbe

de Pouloronders affgeeijscht, die hiernevens gaet, geteeckent mette

letter B.

Op Pouloron is tot groot misnoegen van de Engelsen den handel

gestaeckt, sulcx de Pouloronders op Poulo-aij hare vruchten te coop

brengen ende vandaer, tgeen van doen hebben, weder halen.

Geen ander schip als de Suppelij hebben de Engelsen hier gecregen,

t' schip de Globe is soo laet in Amboina aengecomen, dat sij t' selve

niet toevertrout hebben, dat in Banda soude connen geraken, sulcx de

Engelsen hier seer verlegen sijn, alsoo gants geen geit hebben ende

seer weijnich profyten van den handel trecken, sulcx dat aparentelyck

tot de coemste van nieuwe secoers in de maentlijcke ongelden gants

niet sullen kunnen contribueren. Op de ongelden van de maent Meert

ende April en hebben door gebreck van gelden niets betaelt; evenwel

continueren wij haer maentlijcke de reeckeninge van de ongelden te

verthoonen ende betalinge te eijssen; wij hebben aen de engelsen mede

in Martio passado vertoont, tgeen UEd. aen de EE. raet van defentie

wegen de eerwaerdige engelse companie op de vuijtventinge van hare

coopmanschappen in de Molucos, Amboina ende Banda, het contri-

bueren van de maentlijcke ongelden ende de partije, die sy pro rato

van dien van de vruchten sullen genieten, hebt veraccordeert, daerop

sy datelyck tot antwoort gaven, dat in tminste geen middelen hadden

om yets te kunnen contribueren.

Van de geleye ende tingangs alsmede de oncosten van de slaven

hebben sy hare porcie naer vele ende groote ongenuchte betaelt, tgelt

hebben op interest moeten opnemen, sulcx dat ick hare porcie van de

vruchten van tvoorleden jaer heb laten volgen, die sij in tschip de

Supplij hebben gescheept. Do, schip is hier op de reede tot tweemael

soo leek geweest, dat sijt in tSonnegat haelden ende geheel losten,

Sij schreven naer Amboina met sekere tingangs, die wij derwaerts
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sonden om ander secoers, alsoo sy vreesde, dat de vruchten in dito

schip niet souden kunnen overgevoert worden, evenwel hebben syt

soo gecalfaet, dat het bequaem schijnt te wesen.

Het gewas van December sullen wij naersticht. doen, soo naer als

mogelyck is, geint worde, eer de d' Engelsen met hare schepen eenich

nieu secoers van geit becomen.

Hiernevens gaet een beschrijvinge van alle het volck, dat tegen-

woordich in Banda is ende op wat plaetsen de meestendeel haer ont-

houden, geteeckent mette letter C.

De Pouloronders, gelijck U Ed. sien cont, syn een groot getal, maer

vertrouwe vastelycke, gelyck U Ed. voor desen gadviseert hebbe, datter

vele naer de veroveringe van Groot Banda (doen sij op tlant verstroeyt

liepen) naer Pouloron gevlucht sijn, doch hebbe daervan noch geen

seeckerheyt cunnen becomen. Hebbe vuijt U Ed. advijsen verstaen

doch met geen groote verwondering, hoe de Bandanesen van hare boose

practycken ende voornemen, die haer aengeboren ende oversulcx by

haer qualijck verwerpelyck schijnen te wesen, op Jave niet hebben

willen desisteren. Godt sij danck, dat haer boos voornemen, soo tegen

den staet van de compaignie als mede tegen U Ed, persoon (die Godt

voortaen lange in goede versekeringe ende gesontheyt gelieve te be-

waern), bij haer overdacht, onvolbracht is geweest. Hier hebben de

Bandonnesen mede in alle quaet ende boosheijt tot noch toe voortge-

varen. Vele syn der gevlucht naer de custe van Ceram; omtrent de 20,

soo Bandonnesen als Javanen, daeronder 3 a 4 vrouwen waren, sijn

met 2 borgers van Pouloaij, hare meesters, varende van Lontoor naer

Poulo-aij, in Augusto laestleden gevlucht naer de custe van Ceram,

de achtloosht. ende onbedachtsaemht. van donse is te groot, andere

hebben haer aen tvoorsz. niet willen spiegelen, maer tis naerderhant

gebeurt, dat een borger van Nera met 5 a 6 slaven in een praeu alleen

naer Wayer is gevaren, waeromtrent dito slaven haer Mr. aen landt

setteden ende met de praeu vluchteden.

De slaven van de luijtenant Geurij hebben mede voorgehadt dito

luytenant te vermoorden, waerover datter 3 gehangen syn.

Nu gheleden 2 maenden hadden 20 Bandonneesche slaven op Pou-

loaij voor te vluchten, van dewelcke een, vermerckende, dat haer

aenslach ontdeckt was, meende sijn meester met een hasegeeij te door-



948 14 Mei 1622

steken, twelck misluckende, heeft dito slaeff met een mes syn eijgen

buijck opgesneden, de dermen daervuyt getrocken ende verscheurt,

meenende hem alsoo om tleven te brengen, maer wiert, noch levendich

synde, opgehangen.

Een van de voorsz. 20 gevluchte slaven naer Ceram is op den 30

Meert weder van Ceram herrewaerts met een vischpraeugen beneffens

twee andere Bandonneese slaven gekeert, voorsz. slaeff seyde, dat

tegen syn danck vervoert was ende dat de Javanen voorsz. 2 borgers

dootgeslagen ende in zee geworpen hadden, dandere twee slaven

waren van den hooghen berch met de corracorren, daermede de Ceram-

mers een partye volck vervoert hebben, mede gevlucht, seyden weder

herwaerts gekeert te syn, doordien op de custe van Ceram veel arbeyt

moesten doen ende weijnich t' eten kregen, seyden mede, dat noch wel

2 a 300 sielen voorgenomen hadden, als gelegentht. kosten becomen,

weder naer Banda te vluchten. Sij gelooven, dat wij noch al de oude

Hollanders syn.

Interum sullen niet naerlaten met goede sorchvuldicht. door Godes

hulpe alle valsche ende boose practycken, die tegen den welstant van

Banda bij de trouloose mooren souden mogen overdacht worden, te

trachten ende arbeijden voor te comen te niete te doen.

Voorsz. slaven hebbe als vrije lieden laten woonen ende sullen op

haer doen naeuwe acht slaen, tot noch toe sijn geen andere overge-

comen, waervan sij seggen, doorsake is, dat die van Ceram haer vaer-

tuijch seer naeuwe doen bewaren, de gevluchte Bandonnesen syn over

heel Ceram verdeelt, sulcx dat die van Ceram haer oock niet veel

schynen te vertrouwen; de lascaers off Guseratten, met het schip d'

Eendracht herrewaerts gesonden, hebbe van des compies. dienst tharen

vergenogen gesuspendeert, op Ouden Denne hebbe haer altsamen

woonplaetse aengewesen omme haer aldaer te generen.

Vuijt de Moluques sijn ons door d' Hr. Gouvernr. Houtman toege-

sonden 21 vrije persoonen, soo mans als vrouwen, met 104 personen,

met de geleije verovert; hieronder sijn 41 Spaenjaerden, die wij tot

noch toe niet hebben connen resolveren aen lant te nemen, vermidts

veel gevangenen alhier in onse forten hebben. Soo wij een goet deel

van de swarten, twelck Pampangers ende voorts volck van allerleije

natie is, kunnen vercoopen, sullen noch eenige Spaengiaerden aen lant

doen komen; soo niet, hebben goet gevonden de Spaenjaerden op de
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schepen te verdeelen, de geleije is opgeleijt ende onbequaem geoordeelt

omme weder versien te worden.

Alsoo Marten Gerritsen ") ,
gewesene schipper op tschip d' Eendracht,

hier op de reede is overleden, hebben in sijn plaetse tot schipper ge-

stelt Capn, Keer de Koe ende de commissie over d' armade de rema

bevolen aen Captn. Nieupoort^) ende sijnen luijtenant, daeraen wij

verhopen, U Ed. een welgevallen sult hebben. Van dit jaer sullen wij

ons, soo vastelijck verhopen, met de uijtstaende schulden wegen de

vercochte slaven ende tgelt, dat tegenwoordich in cassa hebben sonder

ijets op te nemen tot den opcoop van de vruchten alhier kunnen be-

helpen, maer Amboina sullen wy van dit jaer, alsoo geen geit van de

engelsen te verwachten hebben, met geen contant connen assisteren.

Voorleden jaer heeft Amboina van ons genoten 13.000 realen in specie.

Wij hebben eenige impositien beginnen in te voeren, te weten 6 ten

hondert opde incomende goederen. Het calappusbosch op Nera, wel

verstaende oude calappussen, hebben aen de meestbiedenden voor een

jaer verpacht, sal opbrengen 440 r. item de visscherije van Nera ende

groot Banda 500 R. item de import op den arack, gebrande of andere

wijnen, die van buijten ingebracht ende vercocht worden 600 R. Dit

is op deijlanden van Neira ende groot Banda, op Pouloaij sal de vis-

scherije, die daer anders niet is als met korven (ende den hengel,

twelck vrij is) opbrengen 300 R. de thiende van toewack *) 530 R. item

den arack, die op Pouloaij gebrant sal worden, 800 R. bedragende

tsamen 3830 R. Tsijn kleijne beginselen, die mettertijt tot grooten

effecten sullen cunnen gebracht worden, de burgerye heeft hierop niet

weijnich gemurmereert, doch heeft mij hier tegen geanimeert de ge-

rechticht. van soodanige procedueren, daerop gevolcht is den ontfanck

van U Ed. missiven, daerinne ons geordonneert wort, dat wij sullen

besorgen, dat de comp. van alles de thiende goet gedaen worde, twelck

wij op geen bequamer middel als met soodanige verpachtinge hebben

cunnen te weghe brengen, d' approbatie van U Ed. voorstel te ant-

woorden, te weten, dat de compe. van de sware lasten, nu derthien

jare in dese quarthieren gedragen, door eenige financiën behoort ont-

last te worden ende soodanige incoemsten gevonden, datter tot opcoop

van de noten ende folie een goet stuck gelts mach overschieten.

Dese U Eddts. iterative eernstige recommandatie hebben tot noch

toe met allen ijever beherticht ende getracht om tot een goet effect te
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brengen. Ons dunckt onder reverentie met U Ed, dat dit gevoechlijck

geschieden kan, jae al waert, dat de engelschen naer lieten hare porcic

in de maentl. ongelden te fornieren.

Als het fort van Lontoor, het pachuijs op Neira, een baterije in

tgadt van Lontoor ende, soo men hier bij wilt doen, een reduijt op

Pouloron ende Rossingijn behoorlyck ende naer den eijsch voltrocken

sullen syn, sullen een goet deel van de tegenwoordige lasten komen
te cesseren, want voorsz. wercken, eens volmaeckt sijnde, sullen voor-

eerst de arbeijtslieden, het tingangsvolck ende de slaven alsmede de

dependentien van dien een goet deel kunnen vermindert worden, ge-

lijck mede de garnisoenen, midts dese eylanden met naturele Neder-

landers off ten minsten duijtschen, bij dewelcke dese eijlanden voor

de Ho. mogende Heeren Staten ende de Mrs. versekert souden sijn,

rijckelijck versien mosten worden, Soo het hier aen niet en gebreeckt,

sullen myns oordeels de garnisoenen ruijm een derdepart kunnen ver-

mindert worden, waertoe de saecken gebracht synde, sullen niet alleen

de onkosten rijckelyck kunnen gewonnen ende gevonden worden, maer

oock, gelyck U Ed. oordeelt, een goet stuck gelts tot opcoop van de

noten ende folie overschieten. Omme aen te wijsen, waer vandaen dit

mijns oordeels soude procederen, kan vooreerst by de boecken gesien

worden, wat profijten den handel in dese quartieren jaerlijcx geeft; de

voorsz. verpachtingen sullen mede van jaer tot jaer naer den aanwas

van volck verhoogen, eenige incomsten sullen mede kunnen gevonden

worden uyt tvercoopen van allerleij, soo roerende als onroerende goe-

deren, daeronder de slaven mede moesten begrepen sijn. Item moeste

jaerlycx bij ijeder possesseur van een huijs een seecker stuck gelts tot

erffpacht voor de plaets, daert op staet, betaelt worden alsmede voor

tweijgelt bij degene, die beesten sullen houden.

De thiende van de noten ende folie is mede een groot beneficie ende

van groote importancien. Bij dese middelen cunnen, onder reverentie,

de onkosten noch een goet stuck gelts tot opcoop van de noten ende

folie overblijven, waervan ick verhope, dat de effecte eerlange claer-

blijckende bewijsen sullen wesen.

Het huijs op Weijer is voltrocken, maer op een ander maniere als

voor desen geprojecteert was, Tis lanck tweentseventich houtvoeten

ende wijt 26 do, voeten binnen smuers, de muer is dick 4 voeten, daer

geen kalck aen gespaert is, de soldering is 11 voeten hooch, op welcke
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hoochte buijten thuijs een galderije rontom loopt omtrent 6 voeten

breet.

Wij syn vast doende om goede parthije kalck te versameien om het

fort van Lontoor naer behooren op te trecken ende daerinne een huijs

aen de noortgardijne, als een stercte op sich selffs ende over tgansche

fort commanderende. Het dack boven, gelijck het huijs op Amboina,

is met clinckert te maken.

Wij verhopen, dat U Ed. dese fabrike wel sal behagen, eenige dagen

geleden is een halve gordijn ingevallen, waervan wij meer te vreesen

hebben, totdat alles in calck sal geleijdt sijn. Tot voltrecken van dit

werck gelieve U Ed, ons toe te senden hout ende klinckaert.

De pannen hebben van thuijs moeten nemen ende thuijs met atap

decken; alsoo anders in perijckel bleven om alles onder de voet te

krijgen; verscheyden malen hebben de soldaten het huijs mooeten

ruijmen. De pannen syn ons op thuijs op Weijer wel te passé gecomen,

omtrent 900 pannen gebreecken der noch om dito huijs teenemael met

pannen te decken.

Groote parthije hout ende pannen sullen mede van doen hebben tot

het geordonneerde groote pachuis in tcasteel Nassou. In tgadt van

Lontoor dunckt mij onder corectie van U Ed. dat op treciff, soo naer

de diepte als mogelijck soude syn, wel een baterije vereijscht wiert,

daerby een huijs om de vivres ende coopmanschappen in te bewaren,

alsmede omme de vruchten, die nu met groote moeijte van de burgers

over moeten gebracht worden, te ontfangen, in welcken gevalle het

voorsz. huijs in tcasteel Nassau te maken, onder corectie, onnoodich

soude wesen. Hierop als mede op de fabricque van de andere wercken

sullen U Edes. goetvinden off andere ordre verwachten, alsmede off U
Ed. noodich oordeelt, dat op Rossingeijn ende Pouloron reduijten geleijt

worden. Interum sullen het fort op Lontoor bij der hant nemen. U Ed.

gelieve het fort boven Lontoor alsmede de sterckte op Weijer met een

eygen naem te vercieren. Naer eijsch van de wercken, die U Ed. ons

hier ordonneert te maken, gelieve ons hout te doen senden, want van

Amboina seer weijnich, soot schijnt, te verwachten hebben, 600 planc-

ken hebben voor desen becomen, seer qualijcken geconditioneert, hoe-

wel de heer Gouvr. Speult schrijft, dat hij deselve van de burgers

geleent hadde. Met tschip Amsterdam hebben uijt de Molucques ge-
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creghen 850 plancken ende 228 swalpen, die mede vrij wat schaloos

sijn. Tot reparatie van de oude wercken wort soo veel vereijscht, dat

daervan weijnich tot de nieuwe wercken sal overschieten.

Wij sijn besich om op Lontoor een kerck te maken, die wij tonsen

leetwesen door tgebreck van materialen soo niet connen maken, als wel

genegen syn, Aen de schole sal de goede hant houden ende met goeden

ijever behertigen, dat de jeucht met menichte daerinne in de Christe-

lijcke religie geoeffent werde, daertoe ick bidde ende wensche, dat

Godt de Heere sijnen segen believe te verleenen.

Capn. Verhoeven heb ick soo verre gebrocht, dat op Lontoor is gaen

woonen. Voor syn pretensie op thuijs hebbe hem eenich houtwerck

van sockelboomen, twelck Joncker Dierck ^') op Sammer gerecht hadde

om een huijs van te maken, verleent. In thuijs van dito Verhoeven

hebbe Mr. Joost ®) om hem te yevereger tot de schoole te maken, ge-

permitteert te woonen; achter thuijs hebbe een schoone groote vier-

cante plaetse gepaggert, waerinne de schoole staet. Nevens de schoole

hebbe een huijs geordonneert, daer de kinderen in sullen mogen wonen

ende alsoo binnen de pagger blijven, bij welcke middel ick verhope,

dat de kinderen, altoos bij den anderen sijnde, insonderhcyt in de

Nederlantsche tale seer sullen toenemen.

Wij hebben met domino Hulsebos ende dandere vrienden goetge-

vonden, dat het heijlich avontmael des Heeren in dese quartieren mede

soude bedient ende uijtgereijckt worden ende, vermidts derhalven

noodich geacht wiert dese eijlanden met een bevesticht leeraer off

predicant te versien, in het selve ampt bevesticht eenen Wouter Mel-

chiorsz. ') die nu eenige jaren alhier den Godtsdienst heeft waerge-

nomen. Dominum van Soest en hebben de vriende met goeder consientie

tot voorsz.ampt niet connen promoveren. Aen de gaven en onbreect

het de man niet ende soude oock vermidts sijn goede recommandatie

van den kerckenraet uijt het vaderlant voor den voornoemden Melchior

geprefereert syn geweest, soo hij soo seer tot den dronck niet genegen

ware; omdat hem dit misluckt ende sijn tyt geexpireert is, heeft sijne

verlossinge versocht. Wij ende dandere vrienden hadden hem geerne

hier gehouden, waertoe hij niet wilde verstaen, tenware hem vaste

beloefte gedaen wierde, dat hij, van vorige foute abstinerende ende

sijn leven beterende, van nu over een jaer in het predickampt op

Pouloaij ende geen andere plaetse soude bevesticht worden, welcke
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toesegginge de kerckelijcke persoonen hem geweijgert hebben, over-

sulcx de vernoemde van Soest vergunt hebben van hier naer Java te

vertrecken, tis een nut instrument tot de schoole, w^aerover te meer

genegen ben geweest hem hier te houden.

In tschip de Seev^^olff, dat Got beware, hebben ghescheept 309 sockels,

wegende folie suijver 6995% cattij banda ende 52320 do, cattij noten

muskaten, toverige van tvoorleden jaer, synde 379 sockels folie, wegen-

de 9603% catty, sullen in tschip Amsterdam schepen beneffens de

vruchten tsedert Ie Maertij ontfangen, sijnde 5600 cattij folie ende

20000 cattij notenmuscaten; tegen tjongste van t' ooste mousson sullen

naer alle aparentie een goede parthije vruchten weder bijeen hebben,

die alle met het schip d' Eenhoren naer Java sullen senden,

Volck gebreect er om het lant Groot Banda naer behooren te havenen

ende de vruchten te plucken, welck gebreck gesuppleert sijnde, sal een

groote parthije noten ende folie jaerlijcx alhier kunnen versamelt

worden.

Wij hebben met de Engelsen volgens U Ed. ordre een overslach

gemaeckt, wat de ongelden in een jaer, te weten van primo Maertij

1622 tot lo. Maertij 1623, sullen komen te beloopen, alsmede wat vruch-

ten binnen dien tijt sullen kunnen gclevert worden, gelyck U Ed. in

dese nevensgaende memorie geth. mette letter C sult kunnen sien.

U Ed. gelieve te weten, dat wij de ongelden soo hooch ende de vruchten

soo weijnich gestelt hebben, als eenichsins heeft konnen geschieden.

Wat vruchten dese eijlanden iaerlijckx op kunnen brengen, sal seec-

kerder kunnen geoordeelt worden, als men de vruchten, soo wanneer

het lant behoorlijck gepeupeleert sal sijn, een jaer ofte twee genoten

sal hebben. Alle, die hare vrijheijt, soo wel t' volck van de schepen

als aen lant synde, versocht hebben, is sulcx vergunt.

In Martio passato syn hier aengecomen een (verbeterd in: dry?)

Javaense jonck van Jortaen ende tjacht Batavia, Do. jacht brocht mede

een jongien, twelck tusschen Bouton ende Boro verovert hadde, gaende

van Macasser naer Amboina. Do, joncken ende jacht hadden in een

partije rijs ende cleeden, blijckende bij nevensgaende notie geth. mett

de letter D. Den rijs hebben haer gelicencieert te vercoopen, maer de

cleeden verboden, alsoo ons duchte, dat sulcx sonder merckelycke

prejuditie van beyde de compaijg. niet koste toegelaten worden.

Het volck van den Tommagon van Kendael, dat hier is, sullen U Ed.



954 14 Mei 1622

met desc schepen toesenden hebben wij hier in alles, waervan

18 met t' schip de Seewolff gaen, dandere sullen met het schip Amster-

dam volgen. Wij blijven hier noch genouch versien van slaven, boven-

dat heeft de heer Gouverneur Houtman ons, als voren geseijt is, 104

gevangenen toegesonden, ijeder tot 60 realen van de ternatanen ge-

cocht, waeronder 41 Spaenjaerden sijn. Voor desen hadden goet ge-

vonden de Spaenjaerden, vermidts de swaricht. die gemaeckt wiert om
haer aen lant te nemen, over de schepen te verdeelen, maer alsoo een

deel Pampangers vercocht sijn, sullen tot bevorderinge van de wercken

18 Spaenjaerts aen lant nemen, waeronder de capiteijn is.

De orankaeij van Bantam en dunckt ons niet geraden te wesen by

de Javaenen te laten, niettegenstaende voor desen, ten tyde U Ed.

hier noch waert, een acte van trouwicht. op Lontoor schijnt bewesen te

hebben. Wy hebben hem naer Amboina gesonden, alwaer mij dunckt,

hij soo veel aenhangs niet sal hebben als hier.

Alsoo wij vuijt het schrijven van U Ed. bemercken, hoe U Ed. ge-

negen is omme van dit jaer naert tgelieffde vaderlant te vertrecken

ende ons mede de eere vergunt omme ons advijs tot de electie van

eenen nieuwen generael te geven, soo ist, dat wij daer van de nominatie

gestelt hebben in dit nevensgaende besloten billiettien. Wij wenschen

van herten, dat soodanigen persoon U Ed. mach succederen, dat de

dienst van de Compa. nochte wij U Ed. komen te missen; voorders

wenschen wij U Ed. alle heyl, geluck ende verspoet op U Ed. reijse,

Godt biddende, dat hij U Ed. leydtman wil sijn ende ter ghewenster

haven brengen. Wij syn U Ed. mede seer reverentelijck ende dienstte-

lycken bedanckende voor de eere, die wij door UEd. faveur dus lange

hebben genoten, daervoor wy naer vuijterste vermogen danckbaerlyck

sullen sijn met ons devoir te betoonen tot bevoorderinge van tgene

den dienst van de compaignij is vereijsschende.

Om Pouloaij ende Waeijer van coopmanschappen ende provisien

jaerlijcx te versien soude in dese quartieren seer noodich ende dienstich

wesen een sloep ofte caech met een overloopgen van 12 a 14 lasten

groot, alsoo met groot perijckel van verderff, soo door regen als van

de see, alle coopmanschappen ende provisien met ons tegenwoordich

vaertuijch op Poulo-ay moeten brengen ende van daer de vruchten

weder halen. Met het tingangsvolck souden wij hetselve, als ijewaerts

senden wilden, kunnen mannen. Soo wij soodanigen kaech off sloep



14 Mei 1622 955

niet gemaect kosten krijgen, dat ons ten minsten hout ende allen toe-

behooren herrewaerts mochte gesonden worden om hier op te maken.

Hiernevens gaen seeckere informatica aengaende seekere parte, die

ons de Engelsz. alhier meenden te spelen, geteeckent mette letter E,

waerbij blijckt, wat sinistre practijcken sij in soo een kleijne saecke

soecken te gebruijcken.

Mijne verantwoord, op de beclachpoincten, mij concernerende, hadde

in tlange voorgenomen U Ed. te vertoonen, maer sal U Ed. met veel

schrijvens niet moeijlijck vallen, mij alleen tot de antwoorde van Mr.

Welding op eenige vraechstucken, bij mij voorgestelt, refereren, ge-

teeckent mette letter f.

Op Rossingeijn is seer schoone kleije, daer de Rossingijnders

goede potten van backen. Dese kleije soude, mijns oordeels, mede

bequaem wesen om steenen ende pannen van te maken, oversulcx naer

Amboina om eenige steen- ende pannenbackers geschreven hebbe, doch

noch geen becomen. Soo wij van Java off van Amboina eenige costen

crijgen, soude ons seer dienstich sijn. Mijn porcie van den buijt wegen

de veroverde Bandonnesen compt te bedragen omtrent derthienhondert

realen van achten, maer hebbe niet meer als omtrent de elff hondert

realen genoten; doordien ick altemets aen eenige, die haer in tver-

overen van eenige bandonnesen wat extraordinarie gequeten hadde,

mijne portie geschoncken hebbe, gelijck hier vele ende oock, soo ver-

trouwe, de commandeur Gorcom kenlijck is, theeft mij vrij wat ver-

droten, dat U Ed, mij mede stelt onder degene, die thuijs gebleven

hebben. Hoe ick mij gequeten hebbe (twelck UEd. sonder arrogantie

gesproken gelieve te houden) soo voor, in ende naer de veroveringe

van de stercten, die de vijant op den hoogen berch alsmede boven

Weijer hadde, is alle de werelt hier kenlijck, ick vertrouwe, dat U Ed,

degene, die mij t' mijne met calumnie benijden, nae U Ed. gewoone

discretie gelooff sult geven.

Capn. Cuingnet heeft genoten . . . 90r.

Sr. Vesterman 400r.

Capn. Gilde 160r.

Cap. Colff 230r.

Ick hebbe Sr, Kerstens *) slaven geexamineert, maer uijt haer niet
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kunnen verkrijgen, dat eenige brieven in Banda souden gebrocht heb-

ben, Soo U Ed, eenige particuliere indictien hebt, gelieve ons mette

naeste gelegentht. te laten weten, niettemin sullen met Godes hulpc

in alles vigilante sorge dragen.

Jan van Leijden *) , adelborst met het schip d' Eendracht hier ge-

comen, met hem brengende seeckere vrouwe, weduwe van seecker

borger, genaempt Noorman, heeft hier van tbeginsel sijner aencoemste

groote genegentht, getoont om met deselve vrouwe te willen trouwen,

met beloefte dat hij de schulden van de vrouw mede soude betalen.

Hij bekent syne misdaet ende foute, dat hij de vrouwe sonder UEd,

weten vervoert heeft, biddende om vergiffenis, twelck wij hem in U,E-

delht. naeme vergunt hebben alsmede mette voorsz. vrouwe te mogen

trouwen ende van des compes, dienst ontslagen te syn, daeraen wij

verhopen, U Ed. geen mishagen sult hebben, Capn. Cuingnet versoeckt

aen U Ed. om toecomende jaer verlost te worden en een ander als

capiteyn in sijn plaetse te stellen, dunckt ons, dat hier niet wel van

bequame stoffe versien sijn, derhalven gelieve U Ed. ons, soot moge-

lyck is, met een besorcht man van Java te versien. Cornelis Gerritsen

Verlorenarbeijt en hebbe wij dit jaer door gebreck van bequame stoffe

niet kunnen verlossen.

Op den 6 deser des smorgens 2 a 3 uren voor daech syn omtrent

Salamma gecomen (apparentelyck van de custe van Ceram] twee

welgemande corracorren met een orambaeijck, die een visscher met

pylen doot geschoten, thooft met haer genomen ende noch een ander

visscher met pijlen alsoo gewont hebben, dat 2 dagen daernaer van

deselve wonde gestorven is. Noch 4 slaven, die mede uijt visschen

waren, worden der gemist, die men mede presumeert, dat door tvolck

van de voorsz, corracorren om den hals gecomen sijn, de corracorren

wierden met opgaen van de sonne beneden Poulo Cappal noch gesien,

sulckx wij presumeerden, dat achter tselve eijlant meerder macht ver-

borgen lach ende dese twee ons sochten uijt te locken, waerover in

aller haest tien tingangs, twee schaloupen ende de boot van Amster-

dam van roeyers ende musquettiers wel dede versien en ben met de-

selve derwaerts geroeijt, maer buijten de eylanden comende, vernamen

niemant ende syn, naerdat de eijlanden Poulomon, Neira ende de Gou-

non Hapij rontsomme besichticht hadden, weder op Neira gekeert; tis in

October laestleden mede gebeurt, dat 2 visschers van de compaignij
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ende 2 van Hcrentals int Sonnegat dootgeslagen sijn, twelck aparen-

telijck die van Ceram mede sullen gedaen hebben off andere slaven,

die met eenige vlotten off ander vaertuijch, dat weten te maken, van

hier vluchten.

Wij hebben aen Mr. Welding eenich cruijt verstreckt, te weten

26 vaten, ijeder vat wegende 100 Ib. daervan op eene hoochtijt, sijnde

der engelschen paessen, op tversoeck van Mr. Welding, soo wij t' synen

huijse ten eten waren, van tcasteel Nassau 22 verschoten sijn, dandere

sijn Mr. Welding op Nielacke verstreckt, syn mede ten tyde versz.

verschoten 3000 Ib. grof fe scherp, ick geloove vastel ijck, dat de con-

stapel hem in de reeckening te houden van tvoorsz. cruijt vrij wat

vergist heeft, evenwel omdat hij sulcx tegens Mr. Welding, die hij

daermede groote courtesie scheen gedaen te hebben (voor wij hem
reeckeninge affgeeijscht hadden, wat cruijt datter verschoten was),

geseijt hadde, hebbe tselve soo henen laten sloeren^"). Tcruijt, datter

verschoten is, was een partije seer out, dicwils vermaeckt ende niet

veel besonders; van gelijcken groffe scherp, alsser verschoten is, blijven

noch in overvloet van versien. Mr. Welding hadde mij (soo daerinne

consenteren wilde) toesegginge gedaen, dat hij ons ter coemste van

hare schepen alhier soo veel cruijt ende scherp soude restitueren, alsser

verschoten soude worden, maer alsoo hij sijne beloofte niet can vol-

doen, heeft belooft, dat hij aen sijn president soude versoecken, dat

het op Batavia wilde voldoen.

In de casteelen Nassau ende Belgica hebben noch 103 vaten cruijt,

ijeder vat wegende 100 Ib 103 vaten

In tfort op Lontor 10 vaten

op Weijer 4 vaten

In tfort Revenge op Poulo-aij 47 vaten

Tsamen 164 vaten

Op Nera nen contant in cassa

omtrent

op Poulo-aij , , , ,

Tsamen

15000 realen

7700 realen

22700 realen.
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Hiernevens gaen copijen van de resolutien, informatien ende sen-

tentien.

Hiermede

Ed. Eerntfeste Manhafte wyse voorsienighe seer discrete Heere,

wensche U Ed. geluck, heyl ende voorspoet. In tcasteel Nassauw op

teijlant Neira in Banda; Aij Hen Maij Ao. 1622.

CXLV. MARTINUS SONCK, FORT REVENGIE OP

AI 29 MEI 1622').

Ed, Erntfeste manhafte wijse voorsienige seer discrete Heere.

Onse vorigen aen UEd. is geweest met het schip de Zeewolff, waer-

van hiernevens de gelijcke gaet.

Tsedert hebben d Engelsche alhier aen ons twee protesten gedaen,

het ene concernerende het veroveren van Pouloron, het andere noopen-

de de betalinge van de geleije, tingangs, ongelden van de slaven voor

3 maenden; de antwoorde op voorsz. protesten hebben aen U E. ge-

refereert.

De galeije, gelijck U Ed. voor desen geadvijseert hebbe, wcrdt

onbequaem geoordeelt omme wederom versien te werden; hetgene van

de galeije gesloopt sal werden alsmede het touwerck ende ander ge-

reetschap, daerbij sijnde, sullen ten meesten oorboir gebruijcken.

Van het geschut, twelck op de galleije geweest is, hebben d' Engel-

sche mede een derde paert betaelt. Wij hebben goedt gevonden voorsz.

geschut op Lonthor te gebruijcken, alsoo die plaetse met seer slecht

geschut versien is. Met het schip Amsterdam senden een metalen stuc-

kien, dat niet deucht, met enige bassen.

De Engelsche en wallen haer de impositien, die wij op den arack,

die alhier gebrandt werdt, alsmede de visscherije niet onderwerpen,

weshalven genoodtsaeckt sullen sijn het recht, dat ons dienaengaende

competeert, tsijnder tijdt te conserveren. Hierover heeft Mr. Welding

seer harde, heftige ende ambitieuse woorden in den Raedt gebruijckt,

seer vermetelijck sustinerende, dat sij een derdepaert betaelden in de
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ongelden van de garnisoenen, fortificatien ende dependentien van dien

in Banda ende oversulcx geexempteert behoorden te sijn van soodanige

lasten, daer perticuliere borgers ende ingesetenen mede beswaert wier-

den. Mijne antwoorde, hoedat sij geen derde paert als voorn, betaelden

ofte ten minsten haer voorsz. presumptieuse titule van betalinge niet

meer toe en stondt te gebruijcken, als het vremde natiën in andere

quartieren toequam, maer dat sij allenelijck sekeren tol, gestelt op de

incomende ende uijtgaende waren betaelden, welcken tol gereguleert

moeste werden, naerdat de oncosten van dese eijlanden groot ofte cleijn

vielen, en heeft haer gansch niet wel gesmaeckt; met de onverstandige,

die daerbij ambitieus ende hoochhertich is, doet mij d' experientie ge-

voelen, hoe quaedt het is te doen hebben.

Tsijn enige iaren geleden, dat de Engelssche aen de Orangcaijen van

Pouleron, die in drie negrijs verdeelt waren, een pertije rijs ende cleden

verstreckt hebben, dewelcke bij de Orangcaijen onder 't gemeijne volck

weder uijtgereijckt is. Het schijnt, dat de Pouloronders, tgene over

voorsz, rijs ende cleden schuldich sijn, monterende ontrent de drij-

duijsent ra. van 8en, [niet] hebben cunnen betalen.

Mr, Welding is met de Orang-caijen van Pouloron geaccordert, dat

hij van de vruchten, die t' volck van Pouloron sullen leveren, de helft

tot vermindering van voorsz. schuit sal aftrecken. De arme ende on-

vermogende lieden, die niet meer als haren blooten oost weten te

winnen, hebben voorsz. beloften niet connen naercomen, evenwel heb-

ben de Engelschen van soodanige lieden de helft van de vruchten, die

sij leverden, ingehouden, twelck mede gedaen hebben aen een ofte twee,

die de Engelsche niet schuldich en waren. Gelijck Mr. Welding in den

raedt bekent heeft, dat hij tgene bij haren assistent van sekere Gusarat

t' onrechte ingehouden was, aen den sekeren Gusarat gerestitueert heeft,

Dese proceduren van de Engelschen t' mijnder kennisse gecomen sijnde,

hebbe Mr. Welding aengewesen, hoedat hij tegen het XI articul in de

Resolutie van den E. E. Raet van defensie van dato 26en Decemb.

anno 1621 dede, daerop Mr. Welding antwoorde, dat hij op andere

maniere sijns Mrs. schulden niet wiste te innen, hierover heb ick met

advijs van den raedt den voorn. Mr. Welding aengeseijt, dat wij de

proceduren, dien hij tegens sijns meesters onvermogende debiteurs ge-

bruijckte, niet en conden tolereren.

128 lasten rijs hebben uijt het schip Amsterdam gelost ende daer
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weder in gescheept , . . catti Banda folie ende .... catti noten mus-

caten, sijnde tsedert pro. Martij ontfangen, waeronder mede gerekent

sijn 1351/2 catti foelie ende 1700 cattij noten, daer het iacht Pegu naer

Amboijna mede verdreven is.

In tschip de Zeewolff sijn mede gescheept 1347^4 cattij foelie ende

1486 cattij noten muscaten, tsedert pro. Martij ontfangen.

Sr. Cornelis Gerritsz. is genegen dit iaer noch te blijven, souden

anders Sr. Houdaen "") in sijn plaets gestelt hebben.

Op den 21en deser is voor Neira te rede gecomen seker ionckien

van Bouton, medebrengende ontrent 70 slaven, waervan dat Mr. Wel-

ding 10 toecomen ende de reste de Coning van Bouton. U Ed. gelieve

ons toecomende iaer goede partije houts, soo balcken, swalpen als

plancken, toe te senden.

Enige van onse timmerluijden ende metselaers sijn verlost, de Mr,

metselaer is overleden, derhalven gelieve U Ed. ons wederomme met

enige andere te voorsien alsmede met een smit.

Hiernevens sende een memorie, van tgeen toecomende iaer voor desc

quartieren dient gesonden.

U Ed. gelieve in consideratie te nemen, off voor de Compa. niet diens-

tich soude wesen ende middelen connen gevonden werden om de Qeij,

Arous, Tenimbers ende andere natiën, beoosten Banda woonende,

daertoe te brengen, dat in dese quartieren als vooren handelden. Een

scer goede partije slechte cleden verstae ick, die sij iaerlijx uijt dese

quartieren voor desen hebben vervoert, waertegen sij dese quartieren

weder met een groote partije sagou hebben versien, die, als hier ge-

bracht wierd, de Compa. voorsz. cleden van haer moesten verhandelen.

U Ed. gelieve geen tingangs meer te senden, alsoo wij geen aen de

borgers connen vercoopen, tenwaren sij die te coopen door gebreck

van orambaijcks daertoe metter tijdt genoodtsaeckt wierden.

In nevensgaende besloten billetgen gaet andermael mijn advijs tot

de electie van enen nieuwen Generael, denwelcken de Almogende soo-

danigen regeringe gelieven te verlenen, dat daerdoor de eere Codes, de

dienst van t' vaderlandt ende de welstandt van de Compa. mach werden

gevordert.

Wat coopmanschappen hiertegens toecomende iaer dienen gesonden,

sal U Ed, door de coopluijden geadvijseert werden ende wat contanten,



29 Mei 1622 961

sal U E. die gelieve te colligeren, naerdat de Engelsche in de maente-

lijcke ongelden sullen connen contribueren.

Hiermede

Ed, Erntfeste, Manhafte, Wijse, Voorsienige ende seer discrete Here,

wensche U Ed. naer hertelijcke groetenisse geluck, heijl ende voor-

spoedt, in tfort Revengie op Poulo-aij. Adij 29 Maij Ao. 1622.

U E. Dienstwillige Dienaer

Martinus Sonck.

CXLVI. HERMAN VAN SPEULT, AMBOINA 15 JUNI 1622^).

Edele, Erentfeste, Gestrenge Manhafte welwijse ende seer voorsie-

nige Heere

(De eerste 13 alinea's en een deel van de 14e afgedrukt Bouwstoffen

I p. 311-324. Te lezen overal voor „oft", „off", p. 312 r. 7 v.o. voor

„off" ,,aff", r. 2 v.o. voor „achter" ,,achte", p. 313 r. 10 v.b. en 2 v.o.

voor „souden ' „soude
', p. 314 r. 15 v.o. voor „bossen ' „bassen", p, 315

r. 1 v.o. voor „ende bossen" ,,3 bassen", p. 317 r. 17 voor „sijne ende"

„syne Ed.", p. 319 r. 12 voor ,,ik allegeerde" ,,allegeerende", r. 16 v.o.

voor ,,hoe hij" ,,hoedat hij", p, 313 r. 4 en 6 voor „d' Jou (?)" „d' Jou

(Djooe, Ternataans: Heer)". De 13de en een groot deel van de 14de

alinea zijn ook afgedrukt Zending, V p, 145-146; p. 146 r. 8 te lezen

voor „sullen" „willen", r. 13 voor „sal ieder" ,,sal een ieder". Na

,,fondament moet wesen" volgt:) Tot opbouwinge van de nieuwe kercke

hebben kalckovens door onse onderdanen laten branden, steen wort

vast dagelycx versamelt, sulcx dat in Godes name ende te synder eeren

deselve met het aenstaende drooge mousson hopen te beginnen.

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen I. p. 324-325.)

Het is wel soo, dat wy dit jaer wederommc ongevaerlyck 1200 bhaer

sullen hebben. Die van Loehoe, Cambelle ende Hittoe verwonderen haer

seer, dat wy nu sooveel nagelen vier achtereenvolgende jaren hebben

gehadt, atribueren sulcx naer haer slecht oordeel mijn geluck. lek ben

61



962 15 Juni 1622

van gevoelen, dat sulcx eensdeels ontstaet, overmits geduyrende mynen
tijt het hier soo seer niet geregent en heeft als wel voor desen, overmits

den aenwas der boomen sooveel niet en can importeeren. Nu, wat daer-

van sy, wil den tijt leeren. U E. E. gelieve t' selve naer syne groote

experientie ende kennisse in consideratie te nemen ende op tgevolch

te letten, alsoo onseecker is, off het gewas de volgende jaren soodanich

sal wesen, als de leste vier jaren geweest sijn. Wij hebben dit jaer

alleen op Larricque over de 300 bhaer gehadt, wt de Molucquos achte,

U E. E. dit jaer weynich sullen hebben te verwachten, naer hier gein-

formeert ben. Het ware wel te wenschen, dat in de Molucos geene

nagelen en wiessen. Wij sullen dit jaer ontrent 12 a 1300 bhaer hebben,

waervan ons portie ontrent de 900 bhaer sal wesen, met hetgene dat

op schuit ontfangen hebben, waervan 916 bhaer, bestaende in 503680 Ib,

in tschip tWapen van Delft geladen hebbe. De Heere late deselve met

lieff ter gedestingeerder plaetse in salvo comen. Per t' jacht Pera, dat

seer beseylt is, sullen U EE. op t' leste van tmousson t' resterende van

de nagelen als ons boecken gesonden werden.

Naer dato syn hier, Godt loff, wel gearriveert de naervolgende

schepen, te weten het Wapen van Delft ende den Seewolff den 8 De-

cember, de jonck van Sijmon Colijn den 12 Januario, den 27 Meert het

jacht Pegu, waernevens U E.E. seer aengename van dato 23 November,

11 Januarij ende 3 Mart hebbe ontfangen, daer by desen op antwoor-

den sall.

Naerdat wtt den Seewolff gelost was, t' gene aen ons geconsigneert

quam, hebben hem datelyck naer Banda gedepescheert, van cruijt ende

anders versien. De cleeden met Delft gecomen, hebben volgens U E.E.

last, voor sooveel doenlyck sy geweest, soecken te venten, als met

eenige parthije, te weten tot 6 off 8000 Rn, geschiet is, alsoo daer wel

tyt toe gehadt hebbe, overmits de Globe hier den 5 April eerst gearri-

veert is met redelycke sorteringe Suratse cleeden, dat haer in dese

gelegentheyt wel sal comen, overmits wy in lange jaren herwaerts niet

geprovideert en syn geweest van baftas, kannekijns, berams ende

andere sorteringen, doch sullen sy, te weten de Engelsz. die evenwel

tot haren wil niet connen venten. U E.E. ordonneert met een seer groot

insicht, dat wij de hant souden lichten ende sien deselve te venten,

eer de Engelsz. met de hare aen de merct quamen. Met dit volck, te

weten de Mooren, en ist soo niet in dit quartier, als niet en twijffele



15 Juni 1622 963

U E.E. volcomen door lange ervarentheijt bekent is, want al wilde men
de cleeden om halff geit geven, soo en souden sy niet een cleet te

meer coopen, als sy noodich van doen hadden, tenware dan sake, dat

men die wilde wtborgen, daer niet anders als een deel quade schulden

ende extraordinarien haet ende noch veel meer moeijten, ongeneuchten,

krakeelen ende perijcklen aen vast en sijn ende, ten ware de consump-

tie van tgarnisoen als de burgerije, soo en soude den vercoop van

cleeden hier weynich te beduyden hebben, noch sonderlings geen staet

op te maken wesen, des te meer door de comste der joncken, die niet

en laten sorteringen te brengen van gerijngen prijse, welcke in onse

sorteringe noch minder afftrecks veroorsaeckt.

Wij hebben, soo door U E.E. als door des Heere Gouverneur Hout-

mans schrijven, verstaen, dat geensints en sullen gedoogen, dat eenige

cleeden van hier vervoert werden naer de Moluquos, alsoo sulcx tot

merckel. nadeel van de Gompie, is tenderende, hetwelcke wy eensdeels

gelooven ende oock sullen naercomen, voor soo veel ons doenlijck sal

sijn, dan sulcx en can in tgeheel van hier niet voorgecomen werden als

bij onse natie, maer by die van Loehoe, Cambelle, Lessydy niet, die

gewent syn jaerlijcx met een, twee off meer joncken naer de Molucos

te gaen ende sooveel cleeden op de comptoiren coopen, als sy willen

off betalen connen. lek geve U E.E. te bedencken, bij wat middel men
sulcx soude connen voorcomen, anders dan dat men de cleeden ten

naesten bij, soo hier als in de Molucos, op eenen prijs stelde

ende omme de waerheijt te seggen, myns gevoelens, doch

mij submitterende onder een beter gevoelen, het schijnt niet

seer gefondeert te wesen, dat de Ternatanen bycans eens

soo veel voor de cleeden moeten betaelen, daer sy niet meer

als op 50 Rn. voor een bhaer nagelen van 600 ende ettelycke

ponden en crijgen ende hier betaelt men voor 550 Ib. 60 Rn. ende

coopen de cleeden, als vooren verhaelt, eens soo goetcoop Den jongen

Wagensvelt -) hadde hier buijten mynen voorweten eenige cleeden

wt den wijnckel contant gecocht omme in de Molucos te vercoopen,

daer de Heer Gouverneur kennisse van heeft gecregen, die deselve

geconfisqueert ende den voorsz. Wagensvelt gemulcteert volgens me-

ryte van sijne begane faute als van gelijcken seeckere cleeden van

Capn. Vogel, die, gelijck U E. E. bewust is, ten tyden van het exploict

naer Banda een vryman was ende daernaer door syne goede diensten
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gebenefficieert is met het Capitaynschap, die eenige cleeden met eenen

Adriaen Faes^), vrijman in Ternate, gemeen hadde, die hij met den

Hont derwaerts gesonden heeft ende naer syn seggen ongeveerlijck

1000 Rn. incoops costeden, soo hij hier ende daer op de schepen gecoft

ende versamelt hadde, dat meest syn geheel capitael is, soo hy in 18

jaren, die hy de Compie gedient, geprospereert heeft ende nu, daeren-

boven ignorerende van dit ongeval, heeft op goet vertrouwen van syn

retour een steenen huys gebouwi, dat hem weynich min als 3000 Rn.

cost, sulcx dat hy daer tot sijne wtterste ende totale ruyne comt, dat

inderdaet te beclagen is, naerdemael hy altijts een trouw dienaer van

de Compie. geweest is. Mijn gevoelen is, dat bij soo verre hy de voorsz.

cleeden gecoft hadde, ten tyde hij in dienst was, soodanige straffe

meriteerde, dan ten aensien deser omstandicheijden wel anders hadde

behooren geprocedeert te werden, Den voorsz, Capn. Vogel heeft seer

instantelijck versocht, dat hem soude willen vergunnen naer Java te

mogen gaen omme by U E.E. onderdanichlijck te versoecken, dat op

dese syne sake met discrete insicht mochte geleth werden. Ten aensien

hem daer soo seer veel aen gelegen is ende huysvrouw ende kinderen

heeft, qualijck hebbe connen weijgeren, te meer overmits Capn. Ge-

malen hier noch is. U E.E. gelieve naer gewoone discretie ons sulcx

ten besten aff te nemen.

Op Hittoe syn dit jaer off ten minsten binnen 14 a 15 maenden 5

coopluyden overleden, te weten 3 Nederlanders ende 2 Engelsz. ende

den derden Engelsz. coopman is mede hertelyck sieck. Den ouden

Wagensvelt is oock op Loehoe overleden, in voegen dat sedert een

jaer herwaerts hier 90 man verloren hebben. Den Almogenden wil

haerluyder sielen al tesamen begenadigen. Capn, Hittoe heeft nu on-

langs geleden versocht syne negrij op eene andere plaetse te mogen

maken ende dat overmits naer syn gevoelen het aldaer een seer onge-

sonde plaets is, presenterende daerbeneffens steeën, calck ende hout

te versameien tot de bouwinge van een nieuw huijs. By soo verre hij

sulcx persoonelijck op mij versoeckt, sullen in soodanigen val eerst

inspectie van de plaets nemen ende ondertusschen U. E.E. avijs daerop

verwachten. De logie op Hittoe is noch meer als de helft te cleijn, te

meer overmits nu beyde de natiën tesamen moeten woonen. De Engelsz.

hebben aireede tot veel malen versocht apart te mogen woonen, dat

1
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geensints geraden en hebbe gevonden, ten aensien van hare frauduleuse

malicie, die hun schynt aengeboren te sijn.

Naer toverlyden van den ouden Wagensvelt hebbe sijne papieren

oversien, waerby bevonden hebbe, vrijwat sinisterlyck geprocedeert

heeft, dat van een man synes ouderdoms niet verv^^acht en hadde ende

oock niet seer betamelijcken is de overledene te belasten off faem te

krencken, dan doordien de Compie. daerby eenigen interest soude

connen comen te lyden, soo ben genootsaeckt sulcx aen te roeren.

Het voorleden jaer versocht ditto Wagensvelt seer instantelyck op

mij, dat eene van syne assistenten wilde vergunnen naer Java te mogen

gaen om syne saken op tschip Delft te redden, ten aensien hij subijte-

lijck van tschip Delft was gegaen, dat Amboijna was misgedreven,

welcken assistent, genaemt Pieck, voor gemelde Wagensvelt eene in-

structie hadde medegegeven, waerby hy onder anderen ordonneerde,

dat hy aldaer seeckere 123 5/8 Rn. soude ontfangen, die hier aireede

by bovengemelde Wagensvelt waren ontfangen van den coopman Maer-

schalck'*), als blijckt by syne eygene onderteijckeninge. Daerenboven

mentioneert hy noch in voorsz. instructie, dat by soo verre den gemelten

Pieck iemant vraechde naer het procedido van Capn. Barentsz. ") salrs.

goederen, dat hij soude seggen, dat hijt aen tcomptoir Amboijna goet-

gedaen hadde, dat inderdaet soo niet en is, noch noyt geen mentie

van gemaeckt en heeft. Naderhant, terwijlen ick met de hongij naer de

cust van Seram was ende voorn, Wagensvelt het commandement ge-

duyrende mijne absentie hadde bevolen, soo heeft hij van den coopman

Marschalck geeyst 650 Rn. die hij onder de Chynesen tot 4 ten hondert

op interest heeft gegeven, dat gewisselyck vrywat absurt is. Nu ist, dat

bevonden wert, dat de Chynesen aen de burgerije over 16 off 17000

Rn. schuldich sijn, daervan sy maentlyck 4 ende 5 ten hondert van

interest geven, waeronder de Compie. ongeveerlijck 2 a 2300 Rn. soo

haer in cleeden vercocht sijn, ten achteren is ende de weesen ontrent

1000 Rn. Middelertyt eenige van de burgerije bespeurende, dat de

Chijnesen hare saken niet wel en stonden, begosten deselve hart te

vallen ende te aprenneren, weshalven ick de sake by de hant hebbe

genomen ende gecalculeert, hoedanich hare schulden waren, die be-

vonden werden, als vooren verhaelt, tusschen de 16 ende 17000 Rn.

te wesen ende de crediteuren bewogen, dat sy haer spera ®) van een

jacT sullen geven sonder interest te genieten ende dat den cenen onder-
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tusschen voor den anderen borge sal blyven ende maentlyck 1000 off

800 Rn. te betalen, door welcken middel ick niet en twijffele, off sullen

binnen sjaers ontlast wesen. De oorsake van deser beswaeringe der

Chijnesen is principalyck ontstaen, overmits hare timmerage ende

andersdeels doordien de burgerije soo uijtt is geweest omme de Chij-

nesen geit op interest te geven, doch men moet veelmaels leeren met

schade off schande. Wagenvelts reeckeningen en sullen niet connen

senden, voor ende aleer dat wy gesien hebben, hoe de saken met de

Chijnesen affloopen, sullen syne reeckeninge oock belasten voor tcon-

tant, dat hy van Capn. Barentsens goederen ontfangen heeft ende te

syner tyt aen de E. Heeren Meesters daerover schrijven, opdat de

erffgenamen tot het hare mogen comen.

Belangende de soldaten, daer U E.E. van vermaent, dat men die

niet meer en sal geven als tot onderhout van hare cleedingen, is seer

wel ende wort sooveel doenlyck naergecomen, dan wt compassie ende

schaemte der natie moet men haer altemets iets accomoderen, overmits

de stoffen hier te lande seer slecht ende, eer den tyt halff omme is,

versleten sijn.

De 2 kisten geit, soo U E.E. voor ons gesonden heeft, hebben wij

ontfangen, doch souden ons voor dit jaer buyten deselve hebben connen

behelpen, overmits van Banda 13000 Rn. ende wt de Molucos met

Amsterdam ende de Morgensterre 16000 Rn. hebben becomen. Met

het geit wert soo seer gemesnageert, als eenichsints mogelyck is. Ick

hope, datter voor het aenstaende gewas noch ontrent 4 kisten off

32000 Rn. sal overschieten, doch hoe nauwe, dat ment maeckt, soo

moet men noch altyt geit wtgeven ende veel kleijnckens, als sy by den

anderen gebracht werden, maken een groot.

(De volgende alinea is afgedrukt Bouwstoffen I. p. 325-326. Lees

p. 325 r. 3 voor „verstants" „constants". Na ,,maentlijcke ongelden"

volgt;) waerbij gevoecht, soo sy contant crijgen, in teerste van tmousson

de volgende maenden als December, Januario, Februario ende Meert,

die sij contant mochten betalen, haer daermede sullen tevreden moeten

houden met soodanigen portie als beijde de gecontribueerde parthijen

te samen pro rato sullen comen te bedragen, dan off sij, mits betalende

haer achterstal, het eenderde van alle de nagelen sullen genieten. U
EE. gelieve ons per naeste schepen daerover syne ordre te geven. Bij

ons gissing connen wel affmeten, wat onlust ende moeyte U E.E, door
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den wrevel derselver wort bygebracht. (Dan volgt een gedeelte weer

t.a.p. afgedrukt. Het slot van de alinea na ,,syn gevallen" luidt:) In-

voegen dat genootsaeckt ben geweest haer op eenen sekeren taxt ter

maent te stellen, synde voor het

Comptoir Hittoe, als gelegen op de passagie , , Rn. 180

T' Comptoir Loehoe Rn. 130

T' Comptoir Cambelle Rn. 130

T' Comptoir Larricque Rn. 70

ter maent, waerinne alles begrepen sal wesen; wat spijs ende dranck,

sullen sien, hoe sich dat sal willen voegen. Myns gevoelens en behoort

hare presidentie geen wijder plaets te grijpen als over de coopmanschap

ende niet in administratie van huijshoudinge, noch veel min in vlaggen

te laten waeijen, gelyck op Hittoe, Larricque, Cambelle ende Loehoe

geschiet. Ja haren hoochmoet is soodanich, dat sy niet en willen varen

in prauwen, daer onse vlagge waeijt, dan huyren expresselyck daerom

andere, dat in tjaer veel gelts importeert, alsoo het over ende weer

varen tusschen Hittoe ende Loehoe seer costelijck is, daer oock andere

ordre ingestelt hebbe. Oock syn dese fyne priesters extraordinarie

lecker. Haren agent heeft my verscheyde malen aengeweest, als ick

claechde over de groote oncosten, dattet beter ware, dat ieder apart

woonde, dat mijns bedunckens van veel schadelycker gevolch voor ons

soude wesen ende alst ommers verstaen wert, dat sy mede presideeren

sullen, soo en comt haer in allen geval niet meer als de derde maent

toe, het dunckt mij vrij wat ongefondeert, dat men den waert, daer

men bij inwoont ende huijshuijre geeft, dat men die wt syn stoel sal

stooten. Daer is in den eersten by ons in tramen deser ordren een

misverstant geweest, dat men veel saken, die deffentie aengaen, in den

handel gemeen gemaeckt heeft. U E.E. gelieve te syner tijt, soot noodich

bevonden wert, in bedenckinge te nemen, haer daerin te provedeeren

sullen hebben.

By de beclachpoincten van de Engelsz. hebbe gesien, hoe seer sij

haer doleeren over de groote oncosten, soo bij des Gouverneurs taeffel

gedaen wierden. Het is soo, dat het voorleden jaer ten tyde U E.E.

ende de Heer Gouverneur Houtman tot 2 verscheyden malen hier

waren, soo in tgaen als keeren van Banda, als wanneer door coop-
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luijden, capitaijnen, schippers ende andere officiers de taeffel vrywat

costelyck is gevallen, dan naderhant ben ick overbodich te bewijsen,

dat onse oncosten in tcasteel ten respecte van de hare meer als een

derde minder sijn, dan men moet considereeren, dat diegene, die aen

die taeffels bescheyden syn, wel 60 persoonen syn buyten 120 slaven,

die daer mede al onder gereeckent v^rerden. Het blyckt wel, dat sy

liever de nagelen hebben dan de ongelden te dragen. Godt weet, dat

ick soodanigen sorge drage voor de oncosten ende soo seer soecke te

mesnageeren, onberoemelyck gesproken, als iemant soude mogen doen.

Dit jaer en sullen de oncosten niet laten vrij groter te schijnen ende

dat ten aensien van de hooge taxatie, dan de avanco sal sulcx weder-

om versoeten.

Met leetwesen hebbe verstaen, dat in de nagelen, door Hollandia

geladen op Hittoe, een broeyinge ontstaen was, waerdoor het schip in

groot perijckel soude geweest sijn. U E.E. sal wel indachtich wesen,

dat wy te dien tyden inderhaest alle doenelycke midlen voorgewent

hebben omme de nagelen volgens U E.E. last voor de comste der

Engelsz. in handen te hebben, sulcx dat (die) door de haesticheyt de

nagelen soo drooch niet en wierden ontfangen, als men anders wel

doet, doch en waren soo vochtich niet, dat daerdoor eenige broeyinge

oost ontstaen. Oock en sullen de nagelen niet lichtelijck tot broeijen

comen, tensy datter versch water bygecomen ware, dat altemets synen

oorspronck soude nemen, doordien dat de verdecken niet dicht off

qualyck gedreven sijn. Het soude oock connen wesen, dat de vochti-

cheijt van tpackhuijs daer geen goet toe gedaen en hadde, want onge-

veerlijck een maent off 6 weecken naer dato, dat de aerde wt de punt

gedragen was, soo bracht men de nagelen daer wederomme in. Oock

wiert 13000 Ib, naer toverlijden van Abram Olijviers overwicht bevon-

den, dat myns oordeels door de vochticheijt van de muijren synen

oorspronck moet genomen hebben. Daerbenevens syn de mooren soo

vals ende bedriechelijck, als sij sien, dat men haest met eenige dingen

heeft, dat sy haer geen bedroch en ontsien. De nagelen van dit jaer

syn soo drooch, suijver ende wel geconditioneert, als ick meijne, in

lange jaeren geweest hebben, daer voortaen goede sorge sal voor ge-

dragen werden.

Hoedanich het aenstaende gewas sal wesen, daer en can men voor

alsnoch niet seeckers van aviseeren, alsoot noch te vroech is. Met Pera,
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dat in Augusto sal vcrtrecken, sullen ten naesten bij gissinge connen

maecken.

(De volgende zinsnede is opgenomen Bouwstoffen I. p. 326), Wij

hebben hier beginnen volgens U E.E. last eenige impositien in te voeren,

synde de naervolgende: eerstelijck, dat alle de clappes boomen, die

de getroude burgerije voor desen om niet gehadt heeft, wederomme

voor de Compie aengenomen ende dat sy voor ieder boom % Rn. des

jaers sullen betalen, waermede nu besich ben omme deselve te brant-

teyckenen, doch hoe vele datter sullen verpacht werden, connen tot

noch toe eijgentl, niet weten, gisse van 1000 off ten hoochsten 1500 sal

wesen.

De visscherijen syn verpacht in duijsent Realen voor dit jaer, dan

behout de Compie. noch 9 plaetsen voor haer.

Ieder beest sal des jaers twee Realen van weijgelt geven, die 2 mael

des jaers sullen gebrantmerckt worden, te weten in de maent van Meij

ende in de maent van November. lek late mij voorstaen, datter weynich

min als 400 beesten onder de Burgerije is. Over dese impositie en is

geen cleijne murmuratie ende fullmenatie onder de burgerije geweest

ende dat principalijck onder de rijckste, die Godt meest gesegent heeft,

dan ick hope, dat wij sulcx met Godes hulpe wel over sullen comen.

fiet schijnt, dat alle principios difficulteus sijn. De burgerije alhier

en soude dit soo seer niet gevoelen, alwaert schoon sake, dat die hooger

waren, als die ingestelt syn ende dat principalyck, omdatter geen geit

omme en gaet, want hare waren als aracq, visch ende beesten niet en

connen quijt worden, waerdoor daermede verlegen blijven, dat inder-

daet soo is, want alsser geit omgaet, soo en souden sy de lasten, al-

waert schoon, dat deselve vry wat excessiver waren, niet eens gevoelen.

Cleeden konnen sij hier tot geenen pryse quyt worden. Oock is Am-

boijna van andere natuijre als Banda, want in Banda mach de burgerije

in tbos gaen plucken noten ende folie, die haer de Compie. met geit

betaelt, dan hier en heeft de Burgerije niet anders, als sy van tgarnisoen

trecken, want de Ambonesen is een volck, die haerselven soberl. weten

te behelpen met het weynich, dat sy wt haer conbons ~) off thuynkens

halen, soodat sy in een geheel jaer niet een quaert wt en geven, gelyck

U E.E. bewust is. Gaen seven jaer in een cleet, waerbij wel aff te meten

is, dat bij soo verre hier op Amboijna geen geit aen tgarnisoen en werl
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gegeven, dat sij metter tijt sullen moeten verarmen ende genootsaeckt

naer Banda off andere plaetsen te vertrecken.

De Burger accijs van de wijnen is, te weten voor degene, die niet en

tappen, 20 Rn. ende voor de tappers 100 Rn. de legger. In den eersten,

als de Burgerije wyn gedaen hadde naer mijne meijninge voor haer

huyshoudinge, soo wiert gewaer, dat sy die onder den anderen ver-

cochten, door welck misbruijck de tapperswyn op 100 Rn, gestelt hebbe.

Dit jaer hebbe ontrent 10 leggers vercoft, de helft tot 220 ende d' ander

helft tot 300 Rn. Als hier geit omging, soo soude men jaerlijcx 20

leggers connen consumeeren, waermede (men) bijcans de helft van

tgene, dat men het garnisoen geeft, soude connen vervangen werden,

overmits men haer de helft in cleeden soude connen betalen, daer sij

geheel wel mede tevreden souden sijn. Hetgene hier het garnisoen

meest beswaert, syn de gehoude soldaten, die gehouden syn altyt in

tlant te blijven ende vast alle drie jaren verbetert werden, lek hebbe

hier dit jaer al eenige vrij laten worden, die redelijcke gagie hadden

ende wederop een nieuwe verbeteringe eijssen. De onnoodige ende

overtollige officieren sullen volgens U E.E. last, haren tijt geexpireert

synde, van haren dienst ontslaen, veel onnoodige officieren en ver-

oorsaken niet anders als commotie ende desordre, als ick by ervarent-

heyt bevonden hebbe.

Op taracqbranden ende vercoopen desselffs als erven van huijsinge

was onse meijninge oock iets op gestelt te hebben, dan siende, dat de

Burgerije haer hier soo qualyck in hielt, heeft ons goetgedocht daer-

mede te suspendeeren, tot den tyt ende wijle U E.E. ons van daer

ordonneert, wat bij U E.E. in billickheijt sal bevonden werden te be-

hooren. In Banda heeft de Heer Gouverneur Soncq het stuck van aracq-

branden ende vercoopen extraordinarie hooch gestelt en soude hier

het vierdepart sooveel niet connen emporteeren, doordien hier den

arack van touack gebrant wert en haer de boomen jaerlycx veel costen,

oock op andere wyse gebrant, dat niet vierendeel soo veel en beschiet.

De Chynesen hadde mede aengeseijt, dat sy hooftgelt maentlijck

souden geven, te weten anderhalve reael, dan overmits sy nu soo veel

ten achteren sijn, als vooren geaviseert, soo twyffele, off sulcx oock

sal connen geschieden. De Chijnesen voelen ende clagen mede seer,

datter geen geit omme en gaet. In conclusie, geit is vast overal de leuse.

Soo hier een goede parthije copergelt hadden als deuyten, ortkens



15 Juni 1622 971

ende halve stuijvers, souden die hier wel in train brenghen met een

cent avanco, daer metter tijt seer groote quantiteyt van geconsumeert

souden veterden ende bij verloop van tyt Realen connen verstrecken,

U E.E. gelieve te syner tijt de Heeren sulcx te communiceeren, alsoot

myns oordeels een stuck van importantie is, daer de Compie. veel aen

gelegen is ende tot merckelijck proffijt derselver sal redondeeren.

Ses cleijne Javaense joncxkens syn hier gecomen, daer in alle ses

boven 20 last rijs ende 10 off 12 last sout niet mede en comt; t' reste-

rende syn snuijsterijen van cleynder importantien, daer niet meer als

5 percento op gestelt en hebbe, meijnende in den eersten, eerdat de

goederen geregistreert waren, dattet vrij wat te beduyden soude heb-

ben, dan bevinde nu, dat den tol van alle ses niet booven 500 Rn. en

sal bedragen. Dit comen van de joncken en sal niet te beduyden hebben

tottertijt ende wryle, dat te wege gebracht wert, dat de joncken al

tesamen aen tcasteel gedwongen werden te comen, dat qualyck sal

connen geschieden, soo lange wy met onse geveynsde vrienden moeten

dissimuleeren. Naerdat eenige vrije luijden comen, sullen haer oock

gelijcke tol doen betalen. Symon Colyn is dit jaer noch door de drup-

pelen doorgeloopen, overmits doen sulcx noch niet ingevoert en hadde.

(Volgende alinea afgedrukt Bouv/stoffen I. p. 326),

De ordre, door U E.E. gegeven in thouden van de boecken, sal punc-

tualijck achtervolcht ende naergecomen werden. Mijns besten onthouts,

soo is mij een weijnich voor den brant eene ordre van U E.E. geworden,

dan alsoo de boecken doens ter tijt op tsluyten waren, soo en cost men
deselve voor dat jaer niet volgen ende corts daeraen in Meert gebeurde

het ongeval des brants, waerdoor deselve nevens veel andere papieren

geconsumeert is. De reeckeninge van de Bewinthebberen heeft hier

geloopen van tjaer 1616 tot 1621 ende dat is de parthije, die den staet

van ongelden soo veel doet acresenteren. De Heer Directeur Generael

hadde ons behooren van sulcx te waerschouwen, soo hij soodanige

reeckeningen om suyveren staet te maken, begeerde geexcludeert te

hebben. U E.E. mogen wel verseeckert sijn, by soo verre ick in tminste

van d' ordre geweten hadde, dat deselve in allen deele promptelyck

naergecomen soude hebben volgens onderdanigen plicht. Ick en twijf-

fele niet, off U E.E. sal wel bekent sijn, dat dit Gouvernement van

Amboijna van jaer tot jaer geaugmenteert is in verbreydingen van

palen, alliantien, cruijtmolens, steenbackers, pannebackers, timmeragie,
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als van gelijcken te prevenieren de bedriechlijcke deseijnen van onse

gefingeerde vrienden, daerbenevens moeten alle de rechtsaken van

Amboijna ende omgelegene eijlanden, onse onderdaenen, alleene voor

mij passeren. lek late nu staen de commercije ende aencleven van dien

ende dat, doordien ick tot noch toe sonderlings van geene gequalifi-

ceerde personen en ben versien geweest. Het soude wel noodich wesen,

gelijck U E.E. voor desen verhaelt heeft, dat hier wel betaemde een

bequaem ende vcrstandich persoon te sijn om mettertyt tot kennissc

te comen om geduijrende onse absentie off anders bij afflijvicheijt de

saken te derigeeren.

Ick hebbe hiervooren, daer van de tollen vermane, vergeten te ver-

manen, hoe U E.E. verstaet, dat men met de Engelsz. sal procedeeren,

als sy meer arack off wyn brengen, als sij tot provisie van hare comp-

toiren van doen hebben ende hier soecken te venten, off deselve in

soodanigen val niet en sullen gehouden wesen nevens andere de tollen

te betalen.

Door de veroverde caechboot in de Molucos syn ons hier op den

20 December geworden seeckere brieven wt de Molucos, van de Heer

Gouverneur Houtman aen U E.E. adresserende, dewelcke bij syne E.

den 14e ditto waren affgevaerdicht omme by noorden Selebes naer

Batavia te gaen, dan, comende ontrent t' Eijlant Mijnjan, is hun soo-

danigen onweer beloopen, dat sijt, dragende voor wint overmits de

leckheyt, den boech naer Amboijna moeste wenden. Ende alsoo wij

in lange geen schrijvens wt de Molucas en hadden becomen,

soo hebben de vrymoedichcyt gebruijckt ende deselve geopent

omme te weten, wat aldaer passeerde. U E.E. gelieve naer

sijne gewone discretie sulcx ten goede te duijden. Naer dato

syn hier, Godt loff, op den 19e Meert wel gearriveert de

schepen Amsterdam ende de Morgensterre, ieder met een kiste gelts,

Amsterdam met over de 8000 balen rijs, te weten 3800 balen lossen

ende 4500 balen Japansz., de Morgensterre met 850 plancken, 228

swalpen, 30 vaten bedorven cruijt, dan alsoo de Morgensterre insuffi-

sant wiert geoordeelt omme weder naer de Molucos te keeren omme
en passant Telijava aen te doen ende de sagu, die daer veerdich is,

van daer te halen ende alsoo avijsen van Banda door een schampan

hadde becomen, waerbij den Heer Gouverneur Sonck sich beclaechde,

dat den Seewolff seer onbequaem was omme soo treffelijcken carga-
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soen van daer te voeren, soo vonden geraden Amsterdam met de

swalpen, plancken, eenich vleys, speek, cruijt ende anders derwaerts

te senden, opdat Amsterdam de vruchten van daer mocht voeren. Niet-

jegenstaende de Heer Gouvernr. Houtman by syn schryven genegen

scheen te wesen omme Amsterdam wederomme naer Japan te senden,

hebbende van de Japonse rijs niet meer als 5000 balen behouden

ende ons, als vooren verhaelt, 8000 toegesonden, dat mij vreemt heeft

gedacht, naerdemael de bael Japonse rijs daer voor ses ende hier niet

hooger als tot 3 en can vercocht werden. De losse Japonsse hebbe ge-

consigneert aen de Heer Gouvernr. Soncq ende belast de 4500 balen

Japonssen rijs wederomme herrewaerts te laten comen omme per

naeste gelegentheyt deselve weder naer de Molucos te senden, waer-

mede achte, de Moluquos voor 2 jaer sullen geprovideert wesen ende

derhalven onnoodich bevonden, dat Amsterdam naer Japon keere, al-

soot al costelycken rijs valt, te meer U E.E. aviseert, met het voorge-

nomene exploict (dat de Heere gelieve te segenen) aldaer seer ontbloot

van schepen sout blijven. Van hier en sal voor ditmael qualyck eenich

volck connen gemist werden, doordien het volck vast wyt ende syt

gesepareert is. Het Wapen van Delft, Amsterdam, de Morgensterre

ende den Seewolff sullen met den anderen jegens ultimo deser ver-

trecken. Den Almogenden late deselve met lieff in salvo arriveren,

brengen een redelyck retour. De Morgensterre hebben belast, dat hij

syn swaerste schut in tWapen overgeve, opdat daerdoor geen ongeluck

en ontstae, want het schip onder gants vergaen is, in voegen dat nieu-

wers anders toe nut en is als tot een onderlegger. lek hebbe daer oock

4 lichte stuckxkens wt gelicht omme op ons nieuwe jacht te gebruycken,

dat nu binnen 4 a 5 dagen te water sal loopen. Wij en sullen hier nu

geen ander vaertuych houden als het nieuwe jacht ende de caech.

Wij syn hier meest altijt verlegen om lichte anckers, dreggen, cabel-

touwen, peck, teer, spyckers als vijffdnymen**), dubbele ende enckele

middelnagels, blocx, loopent want, eenige portegijse bassen, isere off

metale valcoens om corcorren te leggen, als den noot vereijst.

De Leeuwinne en hebben hier niet vernomen. Wij hopen, deselve

naderhant daer met lieff sal gecomen wesen.

Per tWapen van Delff senden 200 vaten vermaeckt cruijt, souden

wel meer gesonden hebben, dan overmits nu onlangs geleden parthije

naer Banda gesonden hebbe ende nu met de Eendracht de Molucos
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oock dient geprovideert, soo en connen voor alsnu qualijck meer missen,

doordien het regenmousson begint. Wij hebben hier noch ontrent 250

vaten, dan is noch onvermaeckt. De muelens gaen jegenv/oordich alle

beijde. lek hebbe in de muelen een refijnneerhuijs van kleij laten

maken, dat redelijckerwijse wel bevalt ende soo goet ende duyrabel

sal wesen als steen, alst maer wel bestreecken is. In Spanijen werden

de meestendeel van de huijsen van soodanige materialen gemaeckt.

De Chijnesen seggen, dattet daer bij haerluijden oock in tgebruijck is.

Soo wij hier van salpeter conden geprovideert werden naer behooren,

achte, dat jaerlycx 5 a 600 vaten souden connen maken, alst maer

eenichsints drooch weder is, van solpher syn noch redelyckerwijse ver-

sien. Hier is eenen Domingo Vaes"), gewesen dienaer van den Heer

Gouverneur Houtman, die seer wel ter penne is ende goet van leven,

die hier de schole altijt waergenomen heeft als ondermeester, die ver-

wilcht hebben, dat naer Batchian sal gaen omme aldaer de schole te

houden ende met eenen voor te lesen. lek en twijffele niet, off door

dien persoon sal iets vruchtbaers verricht worden, daertoe den Almo-

genden synen segen gelieve te verl eenen.

Wij hebben met verwonderinge verstaen de verradische concepten

der Bandanesen. Het schijnt, dat dien Godtloosen hoop tot het ge-

beente toe vol verraets ende ontrouwe is. De Heere sij loff, die U E.E,

ende de Compie. voor soo merckelijcken ongeval soo genadichl. heeft

behoedet ende haer verraet geloont naer merite. Het is voor seecker

te houden, dat sy altijt, soo sy maer eenigen middelen sien, haer oude

gangen sullen gaen, sulcx dat U E.E. seer voorsichtelijck heeft gepro-

cedeert met de vrouwen ende kinderen naer Banda te senden ende

hun gesloten te doen aerbeijden, totdat sy versmachten.

Van den Portegijssen paep en hebbe hier niet connen vernemen, dat

hy iet seeckers van U E.E. concept wist, dan seyde, dat sommige

meijnden, soude naer Chijna, andere naer de Molucos, wist te seggen,

datter veel preparaten ende ammonitie van oorloge in de vloot geladen

was.

Den affbreuck, soo den vijant geleden heeft door ons licht vaertuijch

in de straet van Singapura, hebben gaerne verstaen, het ware te wen-

schen geweest, dat ons den besten buijt niet ontsnapt en hadde, dan

de Heere sy loff voor syne genade.

Van pannen, plancken ende balcken sullen Banda met het Weste-
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mousson, gelegentheijt van vaertuijch hebbende, naer vermogen pro-

videeren. t' Voorleden mousson hebben Banda versien van 1450

plancken, 228 sv^^alpen, ongeveerlyck 50 vaten cruijt, 20 vaten vleijs

en speek. Wij sullen met ons overige vleys en speek soo seer mesna-

geeren als doenlijck.

(Volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen I. p. 326-327; lees p, 327

r. 3 voor ,,sulcx" „Sula.").

Het beclaechlijck ende sinistre succes van den lang verwachten Een-

dracht sullen hier verhalen. Opden 13 Maij des nachts ontrent 10 uren,

synde den Eendracht tusschen beyde hoecken van de baij van Ambo-

ijna, wast soo ongestadigen weder van donder, blixem ende regen,

daerenboven soo doncker, als ick noch noijt hier te lande voor desen

gesien hebbe. Ondertusschen overmits de ongestadicheijt des wints,

schijnt, dat het schip meest in onmacht heeft gelegen ende door de

stroom ende deijningen, die om de West liepen, op den hoeck van

Alang aen de wal getrocken, dat een iseren wal is ende met de eerste

stoot, soo haest het schip gront raeckte, in stucken was ende in minder

als een ure tijts hadde t' gewelt van de zee t' gantsche bovenschip

wechgenomen, invoegen dat het volck genootsaeckt waeren het schip

te verlaten ende haer naer lant te begeven, wesende sterck in alles

120 sielen, waervan ontrent 42 off 43 man is gebleven, die meest door

t' gewelt van de see tot pletteren syn geslagen ende anders van het

dryvende houtwerck beschadicht. Onder t' getal van dese is mede ge-

weest Domine Hulsebos, Domine Canisius '") ende Domine Paeuw ").

De gesalveerde sijn oock meestal gequetst. Dese droevige tijdinge

creeg ick den 14 ditto des morgens eerst met de boot, die ten tyden

van tongeluck doende waren met boechsaerden om den boech van de

wal te wenden, die, hoorende, dat het schip stiet, lieten het touw

slippen ende quamen naer t' casteel, waerover ick datelijck met 4 cor-

corren ende 3 boots derwaerts ginck omme soo veel goederen doenlijck

te salveren, dan, Godt betert, daer en was niet te salvceren off vissen

als de lichamen der overledenen. Het schip was soo gemorselt, dat

qualyck een hout gesien hebbe, dat een vaem in de lengte mocht halen

ende dat door de machtige stortingen, die tegen die bare steyle dippen

slaet. Tot noch toe is weynich bevonden gesalveert te wesen, dan de

hope is, dat noch iets by die van Alang ende Lilleboij sal gevonden

werden, dat sy hebben meynen te verduijsteren, doch vreese, sulcx
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inderdaet niet veel en sal hebben te beduijden; sullen, alst eenichsints

weer is, sien, off met duycken iets connen becomen. De Heer Gouver-

neur Sonck hadde wt den Eenhoorn oock ongeveerlijck 160 off 170

packen cleeden in den Eendracht geladen, die dit ongeval mede ge-

troffen heeft ende gebleven sijn. De Almogende Godt wil de over-

ledenen genadich wesen ende de Compie. hare schade in een ander

restaureercn en voortaen voor ongelucken behoeden. lek hope, dat wy
het geschut off ten minsten het meestendeel desselffs in tWestemousson

noch weder sullen crijgen, dan nu ist onmogelyck by te comen.

lek hebbe verscheijdene persoonen geexamineert, off dit ongeval oock

door dronckenschap off opiniaticheijt van schippers, stuijrluijden off

andere is ontstaen, dewelcke eendrachtelyck seggen, sulcx niet bij

versuijm van iemanden van de officieren en is bijgecomen, dan dat het

een merckelijcke straffe des Heeren sij geweest. Keert de koe was daer

schipper op door toverlijden van den voorighen schipper in Banda.

Hier ende in de Moluccos dienden het aenstaende jaer tijdelyck ge-

provideerl te werden van vleys, speek, aracq ende anders. De Heer

Gouverneur Sonck heeft (naer verstaen) rijckelijck syne portie gelicht.

Het Wapen van Delff sullen ten aensien van dit accident soo seer

ontblooten, als eenichsints lyden mach omme de Molucas sooveel doen-

lijck te assisteren.

Amsterdam is hier den 4en deser eerst van Banda gearriveert met

680 sockels folije ende 24000 cattij noten ende alsoo het ongeluck den

Eendracht (Godt betert) getroffen heeft, soo hebben met den Raet

overgeleijt, welck van beyde de schepen, te weten van Amsterdam

off den Seewolff, geraetsaemst ware naer de Molucos te senden, soo

is eijgentlyck oorbaerlijcxt gevonden voor de Compie. dat men den

last van de Seewolff sal laden in Amsterdam ende 4000 balen Japonsz.

rijs hier houden tot de naeste gelegentheijt van schepen om naer de

Molucas jegens het aenstaende jaer gesonden te werden, alsoo ver-

staen, sij dit jaer daer noch redelijck van rijs versien sijn. Meijne van

gelijcken, wij ende Banda noch wel voor 1^2 jaer geprovideert syn van

rijs, Pr. den Seewolff sullen de Molucas sooveel assisteren van vivres,

als eenichsints sullen connen missen ende daerenboven versien van

eenige sorteringen van cleeden. De voorsz. Seewolff gaet en passant

Telijava aen omme 40000 tack sagu, soo mij de Heer Gouvernr. Hout-

man avisecrt, daer veerdich lagen, in te nemen sonder verlies van tijt.
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Oock sende derwaerts den ondercoopman van tjacht Pegu met een

cargasoen van slechte ende daer geeijste cleeden, overmits den coop-

man Jan Thijssen aldaer overleden is ende den assistent, die daer

jegenwoordich is, hemselven niet suffisant en kent omme de negotie

daer waer te nemen.

Wij hebben geerne verstaen, dat U E.E. domine Hulsebos salr, her-

waerts gesonden hadde omme nevens domine Danckaert de commu-

nicatie des H. Avontmaels in te voeren, dan het schijnt, dat door het

vertreck van Do. Danckaert (dat seer subijt opgecomen is) eerweerdige

off vereyste stoffe gemanqueert heeft. De copie van de requeste, bij

de kerckelycke persoonen diesaengaende overgelevert, gaet hier nef-

fens alsmede de antwoorde, daerop by den Raet gegeven, doch alsoo

eenen Hendrick van Soust, gecomen van Banda ende met mij wtge-

comen, wiens obstinaticheijt ons voor lange tijt wel bewust is, sulcx

soo niet en verstont, schijnt, dat bij haer luijden in sorsantie is ge-

houden, gevende voor reden, dat de electie van sodanige persoonen

tot sijne off haerluijden keur moste staen, nietjegenstaende de nomi-

natie, door haerluijden gedaen, geaccordeert wierde, doch t' schijnt

om redenen tusschen haerluijden, ons ten deele onbekent, naer ge-

bleven is. Meijns oordeels is van Soust geen persoon, die hier door

sijne ongeduldicheijt eenige dienst soude connen doen, alsoo dit slechte

volck met sachtmoedicheijt meer wilt getrocken wesen als met hae-

sticheijt. Het ware te wenschen geweest, dat domine Danckaert hier

noch eenige tijt gecontinueert hadde. Is, Godt sy loff, nu alles op eenen

seer goeden voet door de schole gecomen. Wij hebben de oude scho-

lieren al verdeelt op verscheydene plaetsen, die de jonge jeucht onder-

wijsen, als U E.E. wijtloopich door mondeling rapport van bovengemelte

Danckaert sullen verstaen. Middelertijt sullen ons hier behelpen met

eene van de hierlantse studenten, die aireede seer bequaem is om in

tMaleijs voor te lesen, met een sieckentrooster, geaucthoriseert tot den

H. Doop. U E.E. gelieve ons pr. eerste commoditeijt van een bequaem

persoon, die wat ervaren is in de Maleyse taele, te versien. Domine

Danckaert seyt, dat daer een bequaem gehout persoon is genaemt

N die aireede ervarentheijt van de tale heeft. U E.E. gelieve

volgens synen goeden iver de sake voor gerecommandeert te houden,

opdat dese loffelijcke ende Christelijcke plantagie niet en verwoeste.

Wij en twijffelen niet, off de goede Godt sal hierover sijnen segen

62
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storten ende alles tot perfectie laten comen. Hier ontbreken ons boec-

ken, papier ende pennen, niet alleen voor de nieuwe scholieren, die

aireede naer mijne calculatie weijnich min als 800 sijn, maer oock

voor ons, sulcx wij al t' papier, dat bij de Burgerije hebben connen

vinden, opgecocht hebben ende niet weet, hoe wij ons langer sullen

connen behelpen naer desen.

Jan Joosten is seer gequetst van den Eendracht te lande gecomen,

hebbende nevens alle andere t' sijne verloren, dat hem vrij wat qualijck

comt, alsoo hij costij 1000 Rn. opgenoomen heeft, sulcx dat de Compie.

wel soo haest tot het hare niet en sal connen comen, doch blijft evenwel

suffisant omme te betalen, als hij syn slaven, vee ende anders te gelde

maeckt. Den advocaet de Bruijne ^-) is mede seer gequetst te lande

gecomen sonder iets gesalveert te hebben. Is noch niet ten vollen ge-

nesen, sulcx dat hij met den Seewolff niet naer de Molucas en gaet.

Het ware wel noodich, dat soo een persoon bij mij hadde omme wat

assistentie te hebben, alsoo de saken van jaer tot jaer vast augmen-

teeren ende sonderlings niemant gequalificeert en hebbe, daer mij,

absent synde, op vertrouwen mach.

Naerdermael U E.E. gantschlijck genegen is naer tvaderlant te keeren

ende ernstelijck sijt bevelende onse stemme off avijs met den eersten

te senden tot de electie van eenen nieuwen Generael, soo ben dien-

volgende deselve gesloten hiernevens sendende. d' Almogende geve

den nieuwen soodanich mach wesen, dat wij U E.E. persoon niet en

missen.

Door schrijvens van de Heer Gouverneur Sonck hebben verstaen,

dat sijne E. aldaer wt een Cheribonse joncke genomen heeft 1002 catty

nagelen, die hy op Meijau soude ingenomen hebben. lek hebbe de

Heer Gouverneur Houtman daerover geschreven, dat hij in toecomende

sulcx make te prevenieeren, want bij soo verre de Javanen eens de

smaeck beginnen wech te crijgen van de avance off proffijten der

nagelen, soo en sullen sij daer niet vandaen te houden wesen, dat tot

notabele schade van de Compie. soude strecken.

Het Oostemousson heeft dit jaer hier wel 6 weecken laeter begost

te waeijen, als tvoorige jaren gedaen heeft. Oock ist, dat met dit onge-

luck van den Eendracht ende het lange tarderen van Amsterdam ver-

oorsaeckt, dat geen schepen noch jachten tijdelijcken en hebben connen

senden, want soo Delft met 6 off 700 bhaer voorwt gesonden hadde,
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soo en soude het jacht Pera de reste niet hebben connen voeren.

Met de lestgecomene joncken is hier een Chijnees gecomen van

Balij, genaemt Kevij, met een present van een slavinne van den Coninck

van Balij nevens 100 Rn. soo hij betaelt op reeckeninge van de schuit,

versoeckt seer instantelijck dat men wederomme iemant onsentwegen

daer soude leggen, clagen seer over Melder ende beclagen haer, dat

sij te veel gelooffs hebben gegeven aen andere. lek hebbe den Coninck

van Balij daerop geandtwoort, dat soodanigen saecke in mijne macht

niet en is, dan dat U E.E. daerover soude schrijven ende te sijner tijt

U E.E. antwoorde hem soude laten weten. In recompence van de sla-

vinne sullen hem tot eene vereeringe 100 Ib. nagelen senden, die daer

seer aengenaem sijn.

Voor de voorsz. 100 Rn. is het Comptoir Generael gecrediteert, als

aen de Heer Carpentier aviseere.

Hiernevens gaet memorie van tgene, daer jegens het toecomende

jaer van dienen geprovideert.

Arij Coene, outste soon van Capn. Hittoe, heeft tot verscheijden

reijsen seer instantelijck op mij versocht ommc met het Wapen van

Delft naer Java te mogen gaen, is een persoon, die ons redelijcker

wï]se toegedaen ende vry wat meer gesaticheijt by is als bij syn broeder

Hallenij. Denselven heeft dit jaer al syn schulden affbetaelt wtge-

sondert 200 Rn. soo hem nu jongst geleent hebbe. Soot geviel, hij iets

van doen hadde, alwaert tot 1000 Rn. mach hem wel gedaen worden,

alsoo hij sorge draecht voor sijne schuit, doch hoedanich syn versoeck

by U E.E. sal wesen off waeromme hij derwaerts gaet, hebben niet

connen vernemen. U E.E. gelieve hem eenige caresse te doen, alsoo

bij t' overlijden van Capn. Hittoe sal succedeeren.

In tschip Amsterdam gaen 50 balen extraordinarien witten rijs, die

van Japon expresselijck voor U E.E. gesonden sijn tot provisie van

U E.E. reijse.

Hiervooren hebbe verhaelt, dat het geschut van de Morgensterre in

tWapen van Delft soude laten overgeven, dan naderhant geresolveert

sijnde, dat de Seewolff syn last aen Amsterdam overlevert, soo hebben

Amsterdam t' selve overgegeven, synde 2 metalen ende 6 isere stucken.

Wij hebben hier 2 stucken daerwt gelicht voor 3 metale stucken, die

wederomme in Amsterdam wt het casteel genomen hebben, waervan

het eene een wijtmont is bequaem om op een groot fort te strijcken.
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Het andere, wesende een halff cartouw, is boven in de broeck '^) ge-

borsten, het derde is een licht Engels metalen stucxken, dat gebroken

is, die U E.E. daer sal connen doen veranderen, alsoo verstaen, U E.E.

daer een fondatie heeft.

Godt geve, de vlote van diffentie dit jaer eenen beteren buijt mogen

becomen ende den vijant meerder affbreuck mach gedaen v/orden, als

het voorleden jaer geschiet is.

Hoeveel dit jaer op de schuit ontfangen is op de Comptoiren, en

connen voor als nu noch niet avijseeren, overmits op Hittoe noch wel

ontrent 100 bhaer ongelevert is. In de boecken sal U E.E. geannoteert

vinden, wat quade off goede schulden sijn, off waer weijnich appa-

rentie van is. Soo U E.E. geraden vint, dat men degene, daer geen hope

van en is, affschrijve, can U E.E. het aenstaende jaer avijseeren.

De Engelsz. sijn nu hier geheel ten eijnde van haer geit, sulcx dat

sij dit gewas niet en connen voldoen ende ongelden; syn bij mij ge-

weest ende voorgehouden, dat haer soude willen te gevalle wesen ende

nemen eene assignatie van t' gene sij in de ongelden van de maent van

Maij ende Junij hadden te dragen, beloven dat sij van teerste geit,

dat van den vercoop van haer cargasoen [compt], souden betaelen,

daerop haer andtwoorde, dat wy hier met geen brieffkens en conden

ter merct gaen ende alsoo hun sulcx affsloech, versochten, dat hun

wilde vergunnen, dat sij geit by de Burgerije op interest mochten nemen,

dat haer vergunt hebbe.

Overmits de nagelen dit jaer op Hittoe seer laet incomen, ja wel

primo off halff Julij sal wesen, soo hebbe met den Engelsz. agent

veraccordeert, dat ick de nagelen van Larricke, Loehoe ende Cambelle

soude halen ende dat hij syne portie van Hittoe soude hebben, opdat

Delft immers tijdelijck volgens U E.E. ordre soude mogen verseijlen.

Wij sullen weynich minder hebben dit jaer als 1300 bhaer, waervan

ons contingent naer mijne calculatie ontrent 930 bhaer sal wesen.

De coopluijden Meijer ende Buquoij gaen met het schip Twapen van

Delft, hebben hare reeckeninge ende transport gedaen naer behooren.

In plaetse van Buquoy hebben van den Berch ") op Cambelle ende

Jan Bruel ^^), hier gewesen coopman, op Loehoe geleijt, overmits hij

ervaren in sprake ende kennisse van dat volck haer humeuren, heeft.

Willem vanden Kieboom^''), wiens tijt geexpireert was, hebben be-
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weecht een jaer op Hittoe te blijven, overmits ons suffisante stoffe

manqueerde.

Van de goederen gebleven met den Eendracht en is tot noch toe niet

meer gesalveert als 6 off 7 packen, eenich scherp, dat door duycken

van onse onderdanen hebben becomen, onder belofte dat sy het 1/5,

van tgene sij bequamen, souden hebben. Het schut is ten meestendeel

gesien, sullen met het Westemousson hetselve maken te crijgen, dat

nu door de grove deijningen niet doenlyck en is.

Alsoo den Seewolff naer de Moluccos gaet, heeft Mr, Mouschams

op ons versocht, dat haer 56 packen cleeden, 20 vaten aracq, 10 vaten

vleys en speek daerinne soude mogen laden, mits betalende soodanigen

vracht, als U E.E. aldaer sal bevinden te behooren, dat haer qualijck

hebben connen weijgeren, opdat in diergelijcken val ons wederomme

souden accomodeeren,

(Volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen I, p, 327, Te lezen r. 9 voor

„soude, op sijn vertreck" ,,soude, desnietjegenstaende soo heeft de

Globe, op sijn vertreck").

Nu onlangs geleden heeft Willem Dircksz., schipper van tWapen

van Delft, in topruijmen noch gevonden 80 vaten cruijt bij t' schip te

hebben ende wij hebben daerinne geladen, als vooren verhaelt, 200

vaten, hier vermaeckt is, lont wiert mede een goede parthije gevonden,

daer wij 300 enckele bossen van gelicht hebben ende seer wel te passé

is gecomen, overmits wij daer seer sober van versien waeren.

(Volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen I. p. 327/328).

Hiervooren hebbe vergeten te aviseeren, dat ten tyde, als ick weder

gekeert was van de Cust van Seram, overwogen hebbende, hoe weijnich

nuts ons van de vijantschap van de Serammers stont te verwachten,

anders dan dat wellichtelijck met de Ternatanen wt vreese van ons

souden aenspannen, als wanneer wij niet anders als den vijant ver-

sterckt ende geanimeert souden hebben, om t' welcke te voorcomen,

soo vont geraden den tolck, die vandaer van geboorte was, sijnde van

haerlieden over 2 jaren als een spie wtgesonden, die wij met een cor-

corre verovert hadden, die hier langer als jaer en dach gevangen

gehadt hebbe, dan speurende, dat hij bijcans van alle plaetsz. kennisse

hadde ende meest alle hierlantsche spraken sprack, soo begost hem

wat te caresseren ende gaff hem vrij, die mij op de Cust van Seram

oock gedient hadde voor gijdde, met 2 van de gevangen Serammers
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derwaerts te senden, met eenen brieff aen de principale hooffden van

Seram, luijdende in substantie, dat ick boven maten verwondert was

over hare vijantlijcke bejegeninge, alsoo ick niet anders als met alle

vrientschap en was gecomen ende noijt geene hostiliteijt jegens niemant

van de Serammers en hadden begaen, voor ende aleer dat sij mij als

vijanden bejegenden, waervoor sij oock hare wel gemeriteerde straffe

hadden genooten, doch dat ick verstaen hadde wt de gevangens, dat

sulcx niet door haer dan door de instigatie der Bandaneesen en ware

geschiet, die sij geensints en hadde behooren soo veel gelooffs te geven,

want bij soo verre sij haren Raet wilde volgen, soo souden hebben te

verwachten, sulcx als de Bandanesen aireede wedervaren was ende

in soodanigen val het aenstaende mousson haer wederomme soude

comen besoecken ende mij revengeeren, dan ter contrarie, soo sij onse

vrientschap begeerden, hier bij mij souden comen aen tCasteel, souden

ons in alle redelijckhen vinden. Nu verstaen door Westerman, dat den

voorsz. jurebasse aireede op Tobo is met eenige corcorren van de

Olijlymas, dewelcke daer van de Olijsivas opgehouden wert, omdat

sijluyden tegelijck willen comen, die de aenstaende volle maen (naer

hij ontboden heeft) hier sullen wesen. Wat effect dese sake sal ge-

nomen hebben, hopen per t' jacht Pera te aviseeren.

Naer men seijt, soo hebben de Bandanesen daer geheel wt ende en

willen met haer niet meer te doen hebben. Dat te wensen ware, inder-

daet soo mochte wesen, sullen niet naerlaten daerinne te aerbeijden

naer vermogen om haer tweespalt te voeden tot onsen voordeel.

Het volck van de schepen Amsterdam, de Morgensterre ende Delft

hebben meest, die haren tijt noch niet wt en was, gestelt op den See-

wolff ende sijne E. geaviseert, dat bij sooverre daer eenichsints connen

gemist werden, dat die naer Batavia sende. Eijndigende per faute van

andere materije sullen U E.E.

Hiermede

Edele Erntfeste Gestrenge Welwijse Voorsienige ende seer discrete

Heere naer mijne hertelijcke groete ende nedrige gebiedenisse in de

bescherminge des Alderhoochsten bevolen laten, die U E.E. preservere

in lanckwijlige gesontheijt nevens voorspoedige reijse, opdat U E.E.

mogen genieten de eerlijcke belooninge van U E.E, loffelycke daden.

Actum in tCasteel Amboijna desen 15e Junio Ao. 1622.
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CXLVII. ABRAHAM VAN UFFELEN, MASULIPATAM
7 JULI 1622').

Ed. Erentfeste manhaften wysen ende seer voorsienigen Heere,

Pr. tschip den Gouden Leeuw dato 12 Januarij passato hebbe U Ed.

jongst geschreven ende daernevens geadviseert, tgene voor die tijt

occureerde, tsedert is hier prmo. April van Ceylon wel gekeert tschip

Dordrecht met een prinse, genaempt St. Anthonij, comende van Mal-

lacca, volladen met tin, specerijen ende sandelhout, waeren met haer

vieren in compa. Tegen de twee hebben donse met haere twee chaloupen

een wyle geslaegen ende in tveroveren van deese is dander (door on-

geregeltheijt van tvolck ende grooten overdadicht. in tplunderen) ont-

comen ende ontseijlt. Dits een gemeene plaege van donse ende geschiet

daerdoor dickwils groote abuijsen ende inconvenienten, die vermits

haere verduijveltht. op den buijt quaelijcken remediaebel sijn.

Een ander fregatte is bij hun op Ceylon aen de wal gejaecht sonder

daervan yets te becomen.

Tschip Schiedam is au retour van do. tocht aen Tegenampatnam ende

Poelecera aengeloopen, omme den salpeter, peper ende ingecochte

cleeden aldaer te laeden ende herwaerts te brengen. Ondertussen is

Dordrecht met partije van de veroverde goederen hier gearrivt. dewelck

altsaemen op een goede merckt gecomen sijn ende oock de middelen

syn geweest, dat wij den ongeloof felycken vuylen benjuijn aen de man
hebben geholpen tot pa. 40 de baer, tegenwoordich een extreme hooge

prijs, desniettegenstaende sal de Compa. soo op do. reeckeninge als

op partye specerijen, tin ende sandelhout, ten regarde van dien tot

civilder prijs vercocht, meer dan 2000 pa, verliesen, dat pas halff soo-

veel is, als de gansche partije incoops gecost heeft.

Voorsz. benjuyn wert a present tot 23 a 20 pa. geveylt ende en con-

nen geen vercoopen, dan zij is in der daet soo slecht, swerdt, vol

stocken ende vuijlicheyt, dat quaelyck gelooffel. is, deselve in tonfangen

besichticht is geweest.

De goederen, met voorsz. prinse becomen, hebben hier suijver ge-

rendt. over de fl. 80000, die ons in de negotie seer hebben gestijft, een

diergelyck secours soud ons jaerlycx, soo tot den handel als dextreme

gastos, seer welcomen. dAlmogende wil ons daertoe (op onse geswoo-

ren vijanden) behulpich wesen.
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Den 7 do, des morgens metten daege, zyn hier te reede gewaer ge-

worden een Portugies scheepken, comende van Mallacca naer Bengale,

zynde des nachts uijt der see op tvier van Dort aengecomen, meenende

met den daege tlant te verkennen, dan hun bevindende te reede voor

Masulipatan onder de princevlagge, hebbe drie van de haere aen lant

gesonden omme hunne vrijheyt ende verseeckeringhe te versoecken,

ondertusschen hebben ordre gegeven dselve aen te haelen ende in ons

gcwelt te neemen, gaende daetelijck bij den Gouverneur, hem waer-

schouwende hun geen caul off verseeckering te verleenen, alsoo zij

onse vyanden waren ende wij aireede geordonneert hadden hun te

vermeesteren. Doch, hem sulcx niet gevallende, heeft ons daerover

moeyte aengedaen, weshalven om meerder te voorcomen ende ons

daertegen te waepenen daetelyck in een van onse boots (wel toerust)

allen tcontant affgescheept hebben ende heeft hem de Hr. Sourrij

daermede oock aen boort vervoecht, dewelcke ter selver stont verande-

ringe causeerde, alsoo hunne mandaeten van geen jentiven in onse

logie te mogen comen off ons eenige toevoer van waeter off vivres te

mogen brengen renoncieerden ende belasten een yegelyck ons als voo-

ren ten dienst te staen,

Dantwoorde op haer missiven aen den Coninck van Golconda ge-

comen sijnde, ben in de bancksael ontboden, alwaer mij een firman

van den Coninck is vertoont ende overgelevert, daerinne synne magt,

versocht ende oock belaste, de Portugiesen op synne reede genomen,

voor die reyse te largeeren, in toecomende mochten daermede handelen

naer ons welgevallen. Wij hebben tvoorsz. firman met alle eerbiedinge

ontfanghen ende ons van de restitutie geexcuseert, dan bemerckende,

hoe quaelijck den Coninck hadden geinformeert ende considererende,

dat in tversenden van Dordrecht (die dier tyt in de ladinge pr. Java

lach) seer licht souden werden verhindert, vermits het over en weer

schrijven nae Golconda veel tyts wech neempt ende insonderheijt dat

onse saecken niet ten rechten, noch mondelinge, noch door schryven

aengedraeghen worden, hebben met den anderen goetgevonden om alles

optspoedichste aff te handelen, dat ick selffs met een heerlijcke schenc-

kaegie naer Golconda soude vertrecken, alwaer gearriveert sijnde, ben

genoech beleefdelycken ende vrendlyck onthaelt, dan in onse bitsi-

aringe hebben hare onredelijckheijt laeten blycken ende getoont, wat

mooren dat sij sijn. Den Coninck was door eenige invidieuse voor
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seecker aengedient, dat de prinse ontrent 30000 pa. weerdich was,

gelijck wij oock in teerste niet beeter en wisten, waeromme hij oock

naer seer lange op de restitutie van schip ende goederen gestaen te

hebben boven de gedaene schenckagie pa. 5000 wt den buyt geeyst

ende begeert heeft, seggende (gelyck waerachtich is) dat hem van

aenbeginne pa. 6000 gepresenteert waeren. Verscheijden daegen hebben

hiertegen gecontesteert, dan niets gevordert ende siende, den tijt naeck-

te, dat Dordrecht behoorde te vertrecken ende ick desniettegenstaende

opgehouden wierd sonder licentie te connen becomen, ben genootsaeckt

geweest hem dvoorsz. pa. 5000 toe te sturen ende hun daervan schriften

te verleenen, hier comende, om verscheyden consideratien geraden

gevonden onse beloften te voldoen, soodat de Compa. daervan niets

compt te genieten, heeft oock daerbij geen schaede geleden, de Portu-

giesen syn (volgens toesegginge aen den Coninck gedaen) gelargeert,

dan t' scheepken, genaempt Nossa. Sora. de boa viagem, hebben be-

houden ende de goederen comen met de voorsz. pa. 5000 schenckagie

als gastos op de voyagie naer Golconda ten naesten bij overeen, gelijck

tsijner tijt bij de boecken specificelyck gesien sal connen worden.

Tchip Schiedam, dat achtergebleven was om de goederen in Tegena-

patnam ende die quartieren in te neemen, is naederhant hier gearriveert

seer leek ende doorgeten van de worm ende alsoo tverdubbelen seer

hoochnoodich van doen hadde, hebbent daetelyck gelost ende naer Nar-

repillij gesonden, alwaer een bequaeme plaetse gevonden heeft, synde

tegenwoordich noch doende ende sal apparent door d' verhindering

van den regen ende affwaetering der riviere in een maent a ses weecken

noch niet veerdich weesen.

De noodige verdubbeling van do. Schiedam heeft ons tot de vol-

doeninghe van voorsz. pa. 5000 (door vreese van empeschement) oock

te meer doen resolveeren, waerinne int toecomende (oft weder beurde)

tydelyck hopen te versien.

Den 26 Maij is voor Paliacatte uijt het vaderlant wel gearriveert

tschip de Vrede ende 4 Junio den Witten Beer, zynde prmo. October in

compagnie uyt Texel vertrocken, waerbij dheeren meesters, soo in

Rn. van 8en gout als eenich root laecken ende anders, een capitael

van ontrent f. 300000 syn sendende, ons op thoochste recommandee-

rende tschip de Vrede spoedichst met een treffelijck cargasoen van

hier te laeten keeren, op welcke advijsen wij goet gevonden hebben
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tschip Dordrecht, die meest vaerdich was om naer Java te vertrecken,

sijnne reyse te veranderen ende daeruijt in de Vrede alle de cleeden

voor Batavia over te scheepen ende do. Dordrecht, waertoe de lacdinge

seer nae bijeen hebben, voor tpatria te prepareeren.

Den incoop van diamanten wert ons seer gerecommandeert, dan

zyn tegenwoordelycken gecne te becomen, de myne is gesloten sonder

cenige apparentie van vooreerst geopent te worden. Tegenwoordich

syn cent percento dierder als over een jaer off anderhalff ende worden

hier van verscheyden doch insonderheyt van den Achijnder seer opge-

socht ende a tout pris ingecocht. Den Ambassadr. van den mogol, die

een tyt lang in Golconda syn residentie heeft gehouden ende een prin-

cipael oorsacke was, dat de mijne soolange geslooten is geweest, is

over twee maenden mede vertrocken, men secht wel met 3 a 4 Ib.

diamanten, alle steenen van 30 ende 50 carraet ider swaer, met veel

andere digniteyten meer. Naer dopinie van sommighe soudet wel con-

nen gebeuren, dat de voorsz. mijne nae den regentyt off tegen Janu-

ario toecomende geopent wierde, waervan den tijt ons tgevolch sal

openbaeren.

Wt Surratte becomen daegelycx meer ende meer dachten over de

onbehoorlycke ende nooyt gehoorde procedueren van die van tschip

den Sampson. Donse werden in die quartieren overal seer gemole-

steert ende in de negotie verhindert, gelyck UEd. bij nevensgaende

copijen, soo van dHr. van den Broecke als Hendrick Adriaensz. '^) sal

connen sien. Dirraparable schaede ende diseere, die de Compa. daer-

door comt te lyden, is seer verdrietich ende disgasteux voor de be-

leyders van soo treffelycken handel, die naer alle apparentie meer

ende meer sal verargeren, ingevalle met het neemen van de Daboul-

ders ende Chaulders gecontinueert wert, want de mooren en sullen

(op de plaetse daer sij macht hebben) nimmermeer gedoogen, dat

hunne goederen, in dvoorsz. haere scheepen gelaeden, sullen aen-

veerden ende als goeden buyt naer ons neemen, gelyck wij bij dex-

perientie aen dEngelsz. cunnen sien, die gestadichlyck in dat gewest

so grooten macht van scheepen hebben ende nochtans gedwonghen

werden alle de mooren van de quartieren van Surratten haere genomen

goederen te restitueeren.

Op 25 passato is alhier wel aengecomen tfregat de Muijs; U Ed.

missive dato 8 Maij is ons daerbij geworden ende hebben UEd. dis-
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gosto *] in topcoopen van de slaeven ongeerne verstaen, wensten van

harten, dat U Ed. van ons devoir ende ijver (in cas van dien) ten

rechten geinformeert waert. Geen meerder quantiteijt (als in een jaer

off twee herwaerts gesonden sijn) heeft U Ed. van hier te verwachten,

tensij haer dat mogende(?) met hongersnoot comt te plaegen, want

den rijs tegenwoordich in Palliacatte soo goeden coop is, als bij men-

schengedencken niet geweest is ende in sulcken stant is geen appa-

rentie van eene menichte slaeven te becomen, waervan als van onse

behartinge ende tot ontschuldinghe van slofficheijt de voordere be-

neerstinghe van de cappiteyn Suijlensteijn ') (die U Ed. tot dien eynde

commissie gegeven hebben) tegen het toecomende breeder getuijge-

nisse sullen geven.

Ditto cappiteijn Sulensteijn sullen volgens U Ed. ordre over tgar-

nisoen van Palliacatta authoriseeren ende tsijner tijt (des noodich

synde) in alsulck gebruijcken, als bequaem gevonden sal werden ende

daerinne de compagnie dienst soude mogen doen.

Den benjuijn is door de middelen, vooren verhaelt, vercoft. Hier en

dient geene meer gesonden, want ten hoochsten boven pa. 20 de baer

niet haelen souden. Den campher hebben ons mede quijt gemaeckt

tegens pa. 40 de baer, waervan het uijtgeleijde geit gerecouvereert

wert, maer davanco vergeten, hebben van die soorte oock geene

meer van doen.

Wij hadden voorgenomen tschip Dordrecht met de gereede ladinge,

soo voor Java als tpatria, tegens prmo. deser per costij aff te vcer-

dighen, dan becomende tnieuw secours met dadvijsen van dHren

meesters, hebben geraetsaem geacht, tschip de Vrede met cleeden

voor de suijderquartieren aff te laeden ende Dordrecht (die oock

meest syne laedinge heeft) op te houden omme tegens primo Sep-

tember van hier met een treffelyck cargasoen naer tvaderlant te des-

pecheeren, verhopende, dat het U Ed. wel sal gevallen.

Dhr. Sourrij hoopt U E. aen de Cabo de Boa Esperance off St. Helena

te rescontreeren omme in U E. gewenste compa. in tvaderlant te

mogen arriveeren, dat Godt geve.

In tschip de Vrede is gelaeden in alderhande sorteringhe van clee-

den een cargasoen van f . . . ., als U Ed. bij de factuyre sal connen

sien. Tegens prmo. off halff December sullen U Ed. (Godt toelaetende)
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sonder faute weder een goede partije cleeden toesenden, waertoe alle

mogelycke neersticheyt aengewent sal worden, Den peper is hier

onder 50 Rn. de bhaer niet te becomen, derhalven dien handel

met cleyne partijekens alleen in treyn sullen houden, dan met

den opcoop van salpeter dunct ons geraeden voort te vaeren. Wij

en connen der niet dan goede avanco op reeckenen, Tis oock aparent,

dat se in tvaederlant (vermits den oorlooge) veel meer rysen als daelen

sal, ten anderen hangt er weynich geit aen ende maeckt seer goede

stouwagie in de schepen. Wij hebben geordonneert goede partije op

te coopen ende alles te doen affineeren, wat mogelijck is.

De vereeringhe van fl. 150— aen Cornelis Adriaensz. '') off de moeder

van tkint van Marten Valck is voldaen.

Seer gaerne hebben verstaen U Ed. manhafte resolutie in tversenden

van de 12 seijlen naer de Custe van China. Hiervan is (met Godes

hulpe) wat goets te verhoopen, doordien de Portugiesen haere macht

seer gekrenckt is ende, naer wij uijt hunne brieven verstaen, bij de

Chinesen in cleijnachtinge geraect sijn. De Portugiesen, die wij, soo

onder Ceijlon als hier te reede genomen hebben, claeghen oock seer

over de ruijne ende onderganck van Mallacca. Goa is mede in syn

fleur geweest ende uijt Persien hebben wij een loopenle tydinge, dat

dEngelsz. met ajuvo van den Persiaen Ormus vermeestert souden

hebben. In somma, chacun son tour, dAlmogende gunne, dat donse

op de custe van China yets sonders tot welstant van de Generaele

Compa. mogen verrichten.

De scheepen, die hier gemist connen worden, sullen U Ed. met den

eersten toesenden, dan dienen hier altoos een schip te houden, tzij

om de reede van Palliacatte te bevrijden ofte om in tgene soude mogen

voorvallen te gebruijcken, want anders te sober versien sijn, vermits

tfregat St. Anthonio door een storm off travade voor Palliacatte aen

de wal in stucken geraeckt is.

Seer nae den Witten Beers ladinghe hebben wij hierin vlees, speek,

wyn ende andersins, waermede hem oock cort nae de Vrede meenen

te laeten volgen met alsulcke cleeden, als intrem noch sullen becomen.

T' cruijssen bij Comorijn ende Ceijlon sal volgens U E, ordre geex-

cuseert worden ende onse scheepen sullen voor dapparente inbroul-

lades met die van Atchijn waerschouwen.

In Golconda sijnde, hebbe verscheyde reysen den ambassadr. van
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den Coninck van Persien wesen besoecken, die mij alle vrientschap

ende eere heeft beweesen ende aen den oppercoopman Huijbrecht

Visnicht ') een brieff van recommandatie aen syne Mayt, van Persien

medegegeven heeft, zyn ambassaetschap expireert het naeste jaer,

alswanneer weder derrewaerts meent te vertrecken, heeft derhalven

op ons seer ernstlyck versocht een van sijn volck mede naer Java te

willen senden omme aldaer eenige Chineesse rariteijten te mogen

coopen, die hij au retour van syne vyagie aen den Coninck ende

andere meent te vereeren, dewelcken hem om verscheijden redenen

niet hebben willen weijgeren, verhopende, dat het U E. voor goet

sal approbeeren ende den dienaer van voorsz. ambassadeur, die met

de Vrede overgaet, alle goet tractement sult aendoen ende, in tgene

hij van noode soude moghen hebben, laeten accomodeeren, niet twyf-

felende, off sal bij hem verdient ende gerecompenseert werden.

Een seer treffelijck peert weerdich 200 a 250 Pa, dat syne E. mij,

in Golconda sijnde, vereerde, soude met ditto Vrede gesonden hebben,

dan alsoo door de menichte van tvolck weynich plaetse heeft, sullen

daermede tot de naeste gelegentheijt vertoeven.

Wat voorder in de negotie is passeerende, referere mij aen dien van

dHr. Carpentier, die daerover in tlargo ben advijseerende.

Hiermede

Ed. Erntfeste manhaften wysen ende seer voorsienighen Heere, be-

vele U Ed, naer hartelijcke groetenisse ende wensinge alles goets in

de protexie des Alderhoochsten.

In MassuHpatm. adij 7 Julio Ao, 1622.

Was onderteyckent

A, van Uffele.

CXLVIII, ANDRIES SOURY, MASULIPATAM 7 JULI 1622^),

E,Erentfeste manhafte wyse vrome voorsinnige seer discrete Heere,

U E, missive do, 8en Maij is ons per tfregat de Muys op 26 passato

wel geworden, waerbij gesien, U Ed. gelieft heeft deselve expres her-
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rewaerts te senden omme ons den incoop van groote partije slaeven

ende slavinnen te doen behartighen ende ongeern hebben gesien, hoe

hem U Ed. beclaecht, dat tselve tot noch toe soo weynich is beharticht

geweest. Wat mij belanght, ick hebbe altoos in tselffde als andere

saecke mynen schuldighen plicht gequeten, als blijcken sal bij de

menichvuldighe brieven aen den Commandeur van dr. Meer ende

coopman Marten Ysbrantsz. naer Paliacatte gesonden, waerby ge-

nouchsaem sal doen sien, hoe continueerlijcken den opcoop van slaeven

ende slaevinnen insonderheyt ten hoochsten belast ende gerecomman-

deert hebbe, maer soo U Ed. gelieft te gelooven (gelijck blyckt), dat

costi seer onbedachtelijcken, onwetelycqen ende flatieuselijcqen ")

diesaengaende w^ert geseijt ende gerapporteert, jae meer gelooffs met

haere praettiens verrichten, als wij met schrijven van de naecte waer-

heyt doen, soo en valt er niet meer te repliceeren, maer deffecte van

dusdanige stoffers sal haest moeten blijcken, tsij met haer schande,

off niet veel eere. De confirmatie van de onbeschaemde Casembroot

is een groote onwaerheijt, datter van hier in Atchijn 300 slaeven soude

syn gebracht geweest, daeraff den schipper ofte nachoda van voorsz.

schip ons geconfirmeert ende geswooren heeft, datter over geen 40 a

50 sielen syn gevoert geweest ende die meest moors waeren. Uijt soo-

danige ende voorverhaelde frivole rapporten gelieft U Ed. ons van

onachtsaemheyt ende onachteloosheijt te beschuldigen, tgeene swaer-

lycken te verswelghen valt, want waert, dat sulcx door versloftheyt

ofte versuymenisse waere naegelaeten geweest, wij en waeren niet

waerdich de Compe. in soodanighe quaeliteijt te dienen, als het U Ed.

gelieft heeft ons herrewaerts te senden, dierhalven sal U Ed. gelieven

te gelooven, dat daerinne als anders volgens schuldigen plicht onse

uyterste neersticheijt altoos aengewent hebben omme U Ed. ordre

teffecte doen sorteren. Heeft het niet gesuccedeert, als U Ed, het

gaern gehadt hadde, de schuit daerover en behoorde ons t'

onrecht niet opgeleijt te worden. Tis waer, dat geleden 4 jaer

(soo geseyt wort) soo uijtermaete dierte ende hongersnoot in

Palliacatte ende domleggende quartieren was, datter veel hon-

derde menschen van honger vergingen, alsdoen wasser goede

partye slaeven ende slavinnen te becomen, want ydereen sijn

lyff socht te vercoopen, alleenlyck dat gespyst mochte worden, waer-

op alle dese rapporten (achte ick) syn gefondeert, dan dusdanige
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persoonen behoorde te dencken, dat de tijden veranderinge mede-

brenghen. Tsedert voorsz. tyt isser altoos vulte ende overvloet van

rijs in Palliacatte ende die quartieren geweest, derhalve tsedert die

tijt soodanige occasie niet en is voorgevallen ende U Ed. heeft uijt

voorsz. quartieren geen groote quantiteijt slaeven te verwachten, ten-

sij haer Godt gelieft met gelycke plaege te versoecken. Degene, die

costi mede hebben gepraet ende, hier comende, den stant van de

quartieren hoorende, connen niet min doen, als met verwonderinge

(tenminste schijn van tselve) te seggen: Ist mogelijck, dat de saecken

soo staen, jae wie soude het ooyt gedacht hebben, de tijden brenghen

veranderinge mede etc. Tis wel gerijst, daer men affsterft, waere

beeter, dat sulcx bedachten, wanneer costi wonderlycke veel weeten

te swetsen ende groot dingen, soo maer hier waeren, soude verrichten,

dat haer van harten gunne.

Wij sien mede, hoe het U Ed. gelieft heeft aen de Cappitaijn Suijlen-

steijn acte desaengacnde te verleenen ende hem recommandeert, oock

belast tegens ijder, (niemandt uijtgesondert) op de rapporte U Ed.

gedaen (ende nae sijn oordeel), die in de faut ofte gebreecken sullen

bevonden worden, te protesteeren, niettegenstaende dit een groote

bresse in dauthoriteijt is, soo moeten hierinne getroost ende welte-

vreden wesen, wat dese meer als dandere verrichten sal, wil den tijt

leeren.

Den benjuijn is noch ten lange lesten vercoft a 40 Pa. de baer ofte

4 picol, die soo bevonden is, dat geen verstandich mensch gelijcke

opcoop sijn daegen soude doen. lek achte oock niet, dat die ooijt

gesien is geweest, hetsij in tcoopen ofte wegen. Waert, dat deselve

nu weder begeerde, wij souden die minder als 20 Pa. de baer becomen.

Het neemen van de Daboulders ende Chaulders heeft geen cleijne

commotie in de quartieren van de Mogol veroorsaeckt ende apparen-

telyck bij continuatie meerder causeeren sal. Den handel in Amadabat,

Barottie, Agra ende in andere dcelen syn donse verboden, de Compa,

goederen aengeslagen ende de persoonen in arrest gehouden, als van

gelijcken dEngelsz. die hier over protesteeren, dat onsenthalve tselve

haer wert aengedaen, dan gelieffde het haer, sij behoorden te gedenc-

ken, dat het neemen van tmoors schip voor Chaul haer competeert

ende daerover aengetast ende aengesproocken worden, hoewel seggen

voldaen te hebben. In Suratte wert mede daegelycx tselve verwacht,
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als U E, breeder sult connen sien pr. de copije van de missive uijt

Surratten ontfanghen ende hierneffens door de Hr. van Uffele werden

gesonden. Pr. de jongste do. 30 Maij uyt Surratte ontfanghen, verstaen

wij, dat tcomptoir in Mocha mede is aengetast ende de persoonen in

bewaeringe gestelt. Wat hiervan is ende noch volgen wil, sal den

tijt openbaeren.

Met den opcoop van de salpeter wert voortgevaren ende gelast

sooveel op te coopen, als te becomen sal wesen. Tschip Dordrecht heeft

eenige 80 a 85 lasten in. lek twyffele niet, off sullen gelijcke partije

tegen ultimo Desember ofte Januarij weder becomen, met den peper

wert volgens U Ed. last slappelyck gecontinueert. Wij hebben met

lieff verstaen de treffelijcke vloot schepen, die U E. gelieft heeft naer

de custe van China te senden. Het schijnt bij de Spaense remonstrantie,

dat daervoor overlange gevreest hebben. De Almogende wil den stant

van de Vereenichde Nederlantsze Compe. meer ende meer segenen.

De scheepen Dort ende Schiedam hebben onder Ponte de Gale een

Portugeesz fregat verovert, die hier ontrent de 80 duijsent guldens

gerendeert heeft. Tenwaere den yver van tplunderen geweest, sij

souden een andere daertoe becomen hebben, doch twas niet mogelyck

een man weder in de sloupe te crijgen, interim raeckte den anderen

vrij, terwijle matroos syn gang ginck; een ander fregat hebben aen

de Custe van Ceylon doen stranden, endelix 7 April passato comt hier

te reede een do. fregat, comende uijt Mallacca, willende naer Bengala,

dan scheen, door quaede course hier bij nacht geraect waeren, smor-

gens vroech haer soo dicht bij een hollants schip siende, hebben drie

persoonen aen lant gesonden omme aen den Gouvernr. caul ofte ver-

seeckeringe te versoecken om vrij op de reede te mogen leggen ende

hier te handelen, dat haer vergunt werde, doch alsoo met dit versoeck

doende waeren, hebben goet gevonden do. fregat op de reede te doen

aentasten, gelyck geschiet is, waerover hier eenige haribirou rees,

soodat ons niet wilde toelaeten, dat ons eenige toevoer van vivres,

waeter etc. soude gebracht werden ende daerbij verbode geene goe-

deren te scheepen, totdat restitutie souden gedaen hebben. Dit 2 a 3

daegen duijrende, hebbe mij met alle het contant aen boort vervoecht,

dat datelijck veranderinge causeerde, soodat men in bespreek is ge-

raeckt ende naer veel bitcharinge hebben eyntlyck goetgevonden, dat

een van ons beyder nae Golconda soude gaen omme den Coninck
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onse saecken mondelinge te remonstreren, dierhalve is den Hr. van

Uffele met een treffelijcke schenckagie derrewaerts vertrocken ende

naer eenige communicatie met den Coninck ende eenige gecommitt.

syn de saecken soo verde (doch tegen wil) gebracht, dat aen de

Coninck uijt veroverde goederen hebben moeten betaelen de somma

van 5000 pagoden, pretendeerende wonderlycke dinghen, vermits op

syn reede was geschiet ende heeft ons genouchsaem met gewelt ende

tegens alle reden daertoe gedwonghen, dierhalven daertoe mede

moesten verstaen, soo uijt Golconda soude geraecken. Somma, dat de

Compa. noch proffijt noch schade by tselve heeft gehadt, alleenelijck

behouden den romp, die ons tot bevrijdinge van de reede in Palliacatte

seer wel te passé compt, vermits tgenomene fregat door Dort ende

Schiedam verovert, St. Anthonij genaempt, ledich voor Paliacatte

gestrant is.

Tschip Schiedam is in Narrepellij (een plaets gelegen over de 40

mylen noortwaerts van hier), alwaer verdubbelt, het is een seer be-

quame plaets voor soodanige scheepen, tsal binnen 1 a IV'2 niaent

claer wesen.

Op 14 Juni) syn alhier uijt patria, Godt loff, wel aengecomen de

scheepen de Vrede ende den Beer met een cappitael, soo in reaelen,

gout als weynich goederen, de somma van 300000 gulden. Dat de

heeren maijores gecauseert heeft soo treffelycke cappitael te senden,

is ten aansien van de diamanten geweest, welcqe opcoop seer siri-

euscl. syn recommandeerendc, dan het laet hem aensien, datter noch

voor eerst niet aff te verhopen is, vermits de myne noch gesloten ende

apparentel. in langhen tyt niet geopent sal werden, want, soo den

Coninck van Golconda daeraen begint te reppen, sal meer als eenen

vijant op den hals haelen ende al ist schoon, dat geopent wort, sullen

nooyt tot soodanige prijs gevent worden, als geschiet is, vermits scher-

per regard sal werden gehouden ende niet voor diverse, als gedaen

heeft, maer voor eene reeckeninge loopen,

Tydinge sijn hier uyt Surratte als Golconda gecomen, dat den Coninck

in Persien met hulp van de Engelsz. de stadt Ormus souden genomen

hebben, maer tfort hielt noch sterck tegen, alwaer corts een grooten

cappitteijn, genaempt Ruy Ferreo (die voor dese van de Engelsz. was

gevanghen geweest, maer voor Surratte met noch 2 a 3 Capths, met de

boot van tschip gevlucht is; meserre soude wel connen seggen, hoe

63
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dit toe is gegaen) met twee galliooten soldaten in secours was ge-

comen. Der Portugiesen meijninge alhier is, dat de Persiaen met hulpe

van Dengelsz, weynich sal vorderen, derhalve schijnt apparentelyck,

dat die troffee noch op de vloot van defentie is wachtende (waeraff

tot noch toe geen tyding hebben vernomen). Godt geve synen segen

hiertoe ende datter aff sal geworden, wil den tyt leeren.

Voor t' arrivement van tschip de Vrede ende Beer uijt patria wacre

geresolveert mij met tschip Dort naer Batavia te vervoegen, soo omme
dat de missiven van de E.Hrn, maijores voor desen melden, dat voor-

taen geen schip meer alleen naer tvaderlant soude vertrecken, als-

mede omme te mogen in U E, aengenaeme Compa. weesen omme te

participeeren ende mijn deel te mogen hebben in de eer, die onge-

twijffelt U E. op syn goet arrivement (dat Godt verleene) in tpatria

sal worden gedaen, waeraff mij noch niet heel verstooten vinde, alsoo

wel conde gebeuren, U E. aen de Cabo de Bona Esperanca ofte St.

Helena bejegende, waertoe ick oock van meijninge ben de snaeren

een weynich te stellen, Godt toelatende, vermeyne binnen een maent

in compa. van dHr. van Uffelen naer Paliacatte ende soo voorts naer

tlange verwacht ende gewenste patria te vertrecken. Den Almogende

Godt verleene ons al tsaemen, tgene tot onser sieler saelicheyt is

streckende.

Den Heer Ambassadr. van den Coninck van Persien, in Golconda

resideerende, heeft seer instantelyck versocht, datter een van de syne

soude vergunt worden met onse scheepen naer Batavia te mogen

gaen omme aldaer eenige Chineese rariteijten als anders voor sijn

Coninck te mogen opsoecken ende alsoo in voorsz. ambassadr. ver-

obligeert sijn, vermits het goet onthael ende tractement ons in Gol-

conda gedaen, alsmede over syn affectie tonswaert, gebleecken aen

de coopman Huijbert Visnicht, dewelcke met synne recommandatie-

brieven versien ende aen de Gouvernr. van de plaetse, onder synen

Coninck staende, gerecommandeert heeft, soo hebben over ons ge-

nomen syn versoeck t' avoyeeren ende syn derhalve hierneffens twee

van syn dienaers gaende, niet twijffelende, U Ed. sal tselve voor wel

gedaen houden.

Hiermede

Erentfeste manhafte wijse vrome voorsinnige seer discrete Heere
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U Ed. naer hartelycke groetenisse den Almogenden Godt in genaede

bevelende.

Actum in Massulipatm. Adi 7en Juli Ao. 1622.

Was onderteyckent

Andries Sourij.

lek wil de Ed, Hr, gebeden hebben

mijn broeder in recommandatie te houden,

hem naer synne meriten te gedencken,

twelck altoos naer myn cleyn vermogen

ende capaciteyt erkennen sal.

CXLIX. JAN VAN GORCUM, AAN BOORD VAN HET WAPEN
VAN ZEELANT TER REEDE VAN MOKKA 19 AUGUSTUS 1622^).

Ed. Erntfeste manhafte wijse voorsienige seer discrete Heere. Mijn

Heere den Gouverneur Generael der Nederlants Indien,

Onsen jongsten aen U E. is geweest van dato den 10e Decemb,

anno 1621 pr. t' iacht Cleijn Enckhuijsen, waerby het voorige gepas-

seerde U E. is verwitticht. Naer het vertreck van de vloote van defen-

tie van d' eylanden Nassauw, d' welck is geweest den 15e December

voorn, hebben onse cours om de Zuijt genomen tot op de langte van

San Brandon, alwaer met d' vloot hebben gehouden tot den 17e Fe-

bruarij op de Polus hoochte van 1 tot 3^2 graet by noorden den

Equinoctiael, alwaer met redelijcke voorspoet waeren gecomen in

tjonghste van Januarij ende alsoo in tcruyssen alhier naer gissinge

vrij wat West waeren gedreven, alsoo gisten meest buijten het vaer-

water van de craecken te syn, ten anderen oock de sieckte, scheur-

buijck als anders, onder het volck begonst toe te nemen ende noch

eenigen tijt soude toebrengen, al eer onse gedestineerde verversch-

plaets soude konnen beseijlen, is bij den Raet van defentie deser

vloote goetgevonden, dat men soude loopen naer de Maiottes om
aldaer met de vloote te ververschen.

Naer dese resolutie heeft den E. Heer Admirael Jacob Dedel den

breeden raet der Nederlantsche schepen doen vergaderen, alwaer

wert goetgevonden volgens de instructie, dat soo wanneer de vloot

gaet ververschen, dat die van de Nederlantsche Compe. vermogen 1
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a 2 schepen van de vloot aff te senden naer deen off dander plaets,

SCO is voorders bij deselve geresolveert, dat alle d' ingeladen coopman-

schappen, in de Nederlantsche schepen sijnde, soude overgescheept

werden in de scheepen, sijn t' onderstaen, ofte het Roode Meijr soude

konnen beseijlen ende ons comptoir in Mocha provideren, soo de

coopmanschappen aldaer voor desen gebracht, soude mogen vercoft

sijn.

Zyn alsoo den 17e February voorn, met de twee bovengenomde

scheepen van de vloot gescheijden, den E. Heer Admirael gaende met

de vloot naer de Maiottes ende wij met ditto twee scheepen naer

t' Roodemeijr, met d' welcke ick als commandr. ben medegesonden,

met expresse last, soo wij het Roode Meijr beseijlden, voor Aden te

loopen ende soo daer eenige gelegentheyt was de goederen aldaer te

lossen ende ons opt het spoedichste wederom vuijt te maken, ofte

noch de vloote in de Maiottes mochten volgen. Over dit vertreck van

dese twee schepen hadden de Engelschen haer genougen niet wel,

wenden voor, dat het buijtten de medegegeven instructie was, dat men
schepen van de vloot affsont, voor ende alleer ons voorgenomen des-

seyn ten vollen was vuytgevoert.

Als nu met de twee scheepen waren vertrocken, heeft hem den wint

ende weder alsoo gevoucht, dat met voorspoet den sesten Maert voor

Aden sijn gearriveert. Omtrent 2 vuijren naer de middach cregen een

visscherspraeuw aen boort, vuyt welck wij verstonden, dat geen Neder-

landers in Aden en waeren, maer hielden haer residentie al tsamen

binnen Mocha, hebben den 7e smorgens onse schuijt naer landt ge-

sonden met den ondercoopman van Noort Hollant, die de Arabische

tael conde spreecken, om wat ververssinge te becomen, alsoo veel

sieck volck in de scheepen hadden, alsmede seer weynich water, doch

de schuijt, wederom comende, bracht ons tijding, alsoo nu eenen nieu-

wen Basscha was gecomen, dat den Gouvr. van Aden denselven was

gaen begroeten ende soude wel een maent ten minsten aenloopen,

eer ditto Gouvr. wederom soude mogen comen, binnen welcken tijt

niemant eenige beesten ofte ververssinge mochten vercoopen. Is hier-

over bij den raedt van de twee scheepen geresolveert, dat men naer

Mocha soude seijlen, zijn alsoo den 13 stanti voor Mocha gearriveert,

alwaer ons comptoir in geen goeden staet en vonden, Den

Oppercoopn. was binnen Theijs bij den nieuwen Basscha aen-

4
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gehouden ende den ondercoopn. met het resterende volck van de

logie sadt in Mocha gevangen, doch werden t' onser comst wederom

ontslagen. Dit aentasten van ons volck aldaer was geschiet, ter oor-

saecke bij de scheepen de Sampson ende Weseph de scheepen van

Daboul waeren aengetast ende genomen, doch ons volck nu wederom

ontslagen syndc, versochten wij, dat ons water ende beesten met

andere ververssinge van landt mocht toegesonden werden, hetwelck

ons toegelaten wert, doch die het gebiet in Mocha hadden, ontboden

ons, dat ons in alles niet wel en mochten gerieven, voor ende alleer

onse oppercoopn. Sr. Willem de Milde soude syn gecomen ende dat

denselven op comende wech was, hy soude alle bescheit van den

Basscha medebrengen, mochten dan alles crijgen, wat ons van noode

was ende onse voorige vrijheyt genieten, doch seyden, dat wel water

mochten halen ende oock beesten, sooveel wij van doen hadden, doch

wij vertrouwden haer niet veel goets toe. Dit heeft alsoo gestaen tot

den 22e stanti, is alsdoen den oppercoopn. Sr. de Milde binnen Mocha

gecomen, waerover deselven aen ons terstont een brieff heeft ge-

schreven, latende sijne compste weeten, schreeff in denselven, dat

hij sijn depesche alsnu van den Basscha met groote moeyten hadde

vercregen ende dat nu wel iemant van den raedt mocht aen lant com-

men om met hem te spreecken, datter nu in tminste geen vrees off

perijckel en was ende wat wy van landt begeerden, dat nu alles conde

becomen. Sondt syn ondercoopn. mede aen boort, die ons hetselffde

mede te verstaen gaff, waerover bij den raet is goet gevonden, dat

den Oppercoopman van tWapen van Zeelant soude aen lant gaen

met ditto ondercoopman van tcomptoir in Mocha, die aen boort was,

doch, aen lant comende, is de boot met al het volck aengehouden ende

gevanckel. genomen, oock te lanswaert ingevoert naer den Basscha

toe.

Ons volck en de boot aldus aen lant aengehouden sijnde, hebben

verscheyde brieven geschreven ende omtrent de strant gebracht, ver-

souckende eenich antwoort van ons volck te becomen, doch hebben

gantsch geen bescheijt connen crijgen in 13 a 14 dagen, dat wij een

visscherspraeuw aen boort cregen met een Arabisch brieffken, dat

van ons niet conde gelesen werden, hebben dies gelegen tot den

eersten Mey, is alsdoen het fergadt Souratte mede voor Mocha ge-

comen, synde gesonden vuijt Souratte by de Heer Commanthr, van-
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den Brouck om te vernemen naer de gelegentheyt van Mocha ende

hoet met het comptoir aldaer stont, doch het soude sober met ditto

fergadt hebben affgeloopen, soo dese scheepen niet voor Mocha hadde

gevonden. Met dit fergat quam als coopman Jan vander Dussen, die

het voorleden iaer met het schip Weseph in tRoode Meyr ende voor

Mocha hadde geweest, van dewelcke wij verstonden, wat het voor-

leden iaer hier gepasseert was, hebben doen oock vorders vercregen,

off is van den Gouvr, selff versocht, dat een man van de schee-

pen is aen landt gesonden ende heeft met haer gesproken, doch

is niet vuijtgerecht. Wy meynden die van Mocha wel met gewelt ge-

dwongen te hebben, maer vonden ons bedrogen, alsoo met onse schee-

pen soo naer de wal niet en mochten, dat met ons geschudt de stadt

eenige merckelijcke schade konden doen, doordien de scheepen te

diep gingen. Wy hebben met de schepen gelegen op 4 vadem min

twee voet ende onse langste stucken, wel geladen, conden niet aen

landt schieten, waerop de mooren haer verlieten, souden anders wel

beeter coop hebben gegeven ende alsoo den 2e Mey Sr. Becker ^) met

het volck vuijt de scheepen wederom binnen Mocha is gecomen, heb-

bende wel in onderhandelinge met de Turcken geweest ende lanck

ende breedt over ende weer geschreven, maer niet vuijtgericht, sulcx

nu water noch ververssinge van landt konnen becomen ende het volck

van de scheepen dagelijcx begonden sieck te werden, soodat in ijder

schip al omtrent de 50 siecken hadden, hebben gedwongen geweest

de reede van Mocha te verlaten ende sijn naer de custe van Ethiopien

gelopen op een plaetse, genaempt Assab, leyt 9 a 10 mijlen verscheijden

van Mocha, W.Z. west ende Z.W. ten westen, op welcke plaets water

ende branthout is te becomen alsmede boeken ende melck, doch van

boeken niet ten overvloet, doch cregen aldaer ons volck wederom

op de been ende gesont. Het branthout haelt men aen de eijlanden,

die van de cust affleggen, maer het water is op tvastelandt, doch is

seer brack, dan men can hem ter noot daermede lijden. Wij vertrocken

van Mocha den 26e Mey ende quamen aen Assab den 29e. Men moet

hem voor de inwoonders vrijwat wachten, alsoot quaet volck is, die

men niet en mach betrouwen, wij gingen alle daechs met 50 musquet-

tiers aen landt, lagen hier tot den 9e Julij, vertrocken doen wederom.

Denselven ditto syn wederom met de schepen voor Mocha gecomen,

vonden aldaer een Engels schip, genaempt de Leeuw, hebbende een
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cleyn jacht bij hem, de coopluijden waeren aen landt om haer negotie

te doen, cregen oock terstont een brief van landt van ons volck, die

nu meijnden, dat alles wel terecht soude comen ende dat den Gouvr.

hadde belooft ende toegeseyt, dat hy last van den Basscha hadde om
paijs ende vreede te maecken, soo wy daer maer toe gesint waeren,

doch wij waeren anders van gevoelen, dat al maer schelmerie en was

ende dat het nu soo verde soude comen, als het geweest was. De

Engelsche coopluijden quamen mede van landt aen boort, seyden van

den Gouvr. gesonden te syn ende dat haer hadde belast ons aen te

seggen, soo wy tot vreede ende pais wilde verstaen, soude terstont

ons volck van tcomptoir in Mocha, die nu in Senen bij den Basscha

werden gehouden, aff ontbieden ende binnen 20 dagen sonder faut

in Mocha souden syn, hebben hierin geconsenteert, maer is niet op

gevolcht als schelmerie. Die van tcomptoir, Sr, de Milde met syn volck,

is wel in Mocha gecomen, maer is niet t' onsen voordeel geweest ende

wy syn dies alle dagen opgehouden ende dan met de een ende dan met

de ander logenen gepaijt. Ons gevangen volck hielt hart aen met schrij-

ven, alsdan d' een off d' ander toesegginge van den Gouvr. crijgende, is

den tijt verloopen tot den He deser. Heeft alsdoen den Gouvr. ons

synen last, die hij seijde van den Basscha te hebben, recht te verstaen

gegeven, alsoo hy seyden, dat was, dat wy aen coopmanschappen in

Mocha moeste laten 100000 realen van achten ende soude blijven onder

de handt van Sr. de Milde by de selve gegouverneert te worden. Oock

moesten wy vrije pas verleenen al, die hier in tRoode Meijr quamen

handelen ende den Basscha, het toecomende jaer off mouson daervan

tijding hebbende, dat wij egeen van dien beschadicht hadden, soo

soude hij de gelaten goederen onder ditto de Milde vrij ende liber

ontslaen ende soude alsdan bij ons ofte die van wegen de E, Compe.

in Mocha lagen, retouren naer Batavia gesonden ende wederom

andere goederen ontboden werden om alsoo de negotie alsvooren

wederom in haeren standt te brengen. By dese goederen soude in

Mocha blyven den Oppercoopman Sr. Willem de Milde met syn by-

geblevende logievolck, voorders soo aen lant in onse logie de boven-

genoemde 100000 realen aen goederen niet en waeren, moesten de

rest daertoe vuijt de scheepen aen lant gebracht werden. De goederen,

die van onse Heeren Mrs. in Mocha lagen, wierden bij den opper-

coopman getaxceert te bedragen 80000 realen aldaer waert synde, doch
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desen voorslach wert terstont wederom bij den Gouverneur verandert,

alsoo hij wel sach, dat wy niet gesint en waeren eenich goet vuyt de

scheepen aen lant te brengen, wilde hem laten genougen met het-

geene aireede aen lant was, maer dat wy maer een weynich goet

vuyt de scheepen souden aen lant senden, opdat hij mocht aen den

Basscha schrijven, dat wij nu vrede begeert hadden ende oock wilde

onderhouden, dat daerom noch meer goederen aen lant hadden ge-

sonden. Hierin hebben wy door noot, als daertoe synde gedwongen

om ons gevangen volck wederom te crijgen ende het comptoir in Mocha

wederom in voorighe staet te brengen, geconsenteert (hebben), alsoo wy

met gewelt niet conde vuytrichten, moesten ons vougen naer den tijt.

Hebben terstont aen ons volck aen lant geschreven en laten weeten,

dat wy dese voorverhaelde conditie aennamen ende die soude aen

boort senden, wy souden dan eenich goet vuijt de scheepen aen lant

senden, waertoe wy hadden geordonneert eenige noten muschaten,

die wy in hadden, die meest geheel bedorven waeren, maer dat by

ons in tminst geen goet soude aen lant gesonden werden, voor ende

allereer ons volck aen boort soude syn. Hierop heeft den Gouvr. ge-

antwoort, dat ons hierin niet conde geloven, alsoo wij seer lichtvaer-

dich in onse beloften waeren, gelijck tvoorleden jaer was gebleecken,

dat men de coopluijden vrije pas hadden verleent, sonder in tminst

daertoe gedwongen te sijn, hadden evenwel boven d' selve haere be-

loften ende gegeven vrije pas het volck genomen ende wredelyck

getracteert, claechde oock mede, gelijck van eerst aen al gedaen

hadde, over de onredelycke, jae meer als beestige ongeregeltheyt bij

die van den Sampson gepleecht, doch off alles soo inderdaet is, connen

niet voorseecker weten, maer de dachten waren groot.

Dit aldus staende, is denselven dach by den Gouvr. wederom hierin

niet geconsenteert, maer heeft dit alles verworpen ende ontboot ons

volck niet te willen ontslaen, voor ende alleer by ons vuijt de schepen

aen coopmanschap aen lant soude gebracht syn de waerde van 40000

realen van 8e. Als wy nu sagen, dat alles met de mooren niet en was

dan schelmerie ende den tyt soo verde verloopen was, dat moesten

vertrecken, hebben geresolveert den 15e deser t' seijl te gaen sonder

langer vuijtstel, latende alles in desen staet, alsoo hetselfde by ons

niet conde geremedieert werden. Hebben dese resolutie terstont aen

ons volck te verstaen gegeven, sendende daerneffens een protest aen
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ditto Gouvr. waerijn protesteerden van schaden ende interesten, al-

reedts geleden ende noch te lyden, ons by den versz. Gouvr. ofte die

hun gelastet hadde, geschiet waercn.

Alsoo nu den 15e smorgens ons ancker begonden te lichten, is ons

den President van tEngels schip den Leeuw, genaempt Mr, Sals-

buick ^), aen boort gecomen, wesende van den Gouvr. van Mocha
aen ons gesonden, die ons aenseyde, soo wij het voorgeconsenteerde

aen den Gouvr. wilde voldoen, te weeten, dat wy vrije pas souden

verleenen aen alle de schepen, die hier voor Mocha lagen, het waere,

waer d' selve oock van daen mochten syn, oock dat wy noch een boot

met coopmanschappen souden aen lant senden tot een teijcken, dat

wij met vreede ende vruntschap begeerden te blyven woonen ende

onse negotie doen ende soo wij hiertoe gesint waeren, seyde ditto

Salsbuick, dat alles wel soude syn ende dat op den 16e onse boot met

ons volck wederom aen boort soude leveren ende Sr. de Milde oock

soude in de logie stellen met syn bijhebbende volck, alles in voorige

vrijheyt, iae meerder als te vooren, welcke presentatie by ons aen-

genomen is ende belooft, ons naercomen soude, het tgunt ons voor-

gestelt was, soo den Gouvr. syn toegeseijde beloften naerquam.

Hierop is gevolcht, dat den 16e voorn, ons boot met al het scheeps-

volck aen boort gecomen is ende den Oppercoopn. de Milde soude

oock in sijn huijs gestelt werden, soo haest de boot met de belooffde

goederen aen lant souden sijn. Nu, soo haest ons volck ende boot

aen boort hebbende, is de belooffde boot met coopmanschap aen lant

gesonden, te weeten 7900 Ib. verdorven rompen, 40 kisten beniuwyn

met 4 sockels foelie, die met een praeuw om hadde gelegen ende heel

bedorven was, doch dit goet aen lant comende, is Sr. de Milde even-

wel niet in de logie gestelt volgens de belofte van ditto Gouvr. gelijck

ons in syn firman toegeseijt was. Hierover hebben wij niet wel te-

vreden geweest ende aen den Gouvr. ontboden, dat syn beloften

soude naercomen, soo niet, dat wy niemant vrije passen soude ver-

leenen ende alsoo den eenen dach voor ende den anderen naer pas-

seerden ende van den Gouvr. niet naergecomen wert, tgunt hy ons

belooft hadde, sijn den 18e stanti smorgens van de reede geseijlt ende

hebbent aldaer wederom geanckert, is ons doen een sambock aen

boort gecomen met een brieff van Sr. de Milde, waerin ons liet weeten,

dat noch niet in de logie was gestelt, maer wiert noch tot den Gouvr,
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bewaert, ontboot voorders, dat niet eer in vrijheijt soude gestelt

werden, voor ende alleer de schepen vertrocken waeren ende dat hij

hart hadde aengehouden by den Gouvr. om volgens onse ordre aen

boort te commen, maer hadde hetselfde niet konnen vercrijgen, waerop

wij hem tot antwoort schreven, dat soo den Gouvr. syn gedaene be-

loften niet naer en quam, dat wy oock niemant souden vrije pas ver-

leenen, alsoo wy niet meer aen onse beloften waeren gehouden als

den voorsz. Gouvr.

Die van Mocha hebben met ons volck vrij schandelyck geleeft ende

getiranniseerd Hoe dit bij U E. ende Raden van Indien sal verstaen

werden, sal ons den tyt leeren. Wat de negotie in Mocha belangt, heeft

niet veel om t' lijff, alsoo wy verstaen hebben vuijt den oppercoopn.

Sr. de Milde. Hetgeene aldaer vercoft wert, soude bijnae tot schenc-

kagie voor de groote alsmede de gastus van de logie van doen qualyck

bedragen. Men heeft hier alle drie jaeren eenen nieuwen basscha, die

met al de synen kael ende beroijt is. Hoe dit volck dan schraept ende

raept, kan U E, wel considereren. Wij meijnen den 19e deser maent

Augustij te vertrecken. Soo weder ende wint sulcx toelaet, sullen

loopen aen Cabo de Guardafou ende dan voorders onder teijlant Soco-

tora, alwaer wy de vloot meijnen te vinden off sullen se aldaer ver-

wachten, alsoo de vloot, comende van Mousambijcque, haer water aen

Socotora sullen innemen, doch soo ons de vloot aldaer mist, sullen ons

vervougen naer Suratten om aldaer de comptoiren te provideren,

sullen verwachten aen Socotora tot half Septembr, In Souratte sijnde,

connen licht by de vloot voor Goa comen.

Dus is oock van d' Engelschen geseyt, alsmede aen landt van de

Mooren verstaen, dat den 29e Mey voorby het eylant Socotora soude

gepasseert sijn de lang verwachte Portugijsche vloot, sterck synde 10

gallioenen ende twee kraecken met noch eenich cleyn vaertuych, in

alles sterck seventhien zeijlen, welcke vloot syn gegaen naer Ormus,

d' welck van de Engelschen belegert is, die het voorleden jaer met

hulp der Persiaenen de waterplaetse hadden ingenomen. Die van

tschip de Leeuw gaven ons aen, dat met ons wech wilden om de vloot

van detentie te vinden, op hoope dat haer soude persuaderen met

hem naer Ormus te gaen, alwaer noch vier groote scheepen met twee

jachten van de Engelschen lagen, doch waren seer bevreest, alsoo

sij seijden, dat de ses voorn, scheepen al souden geslagen syn, eer wij
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daer souden comen, seijde voorders, dat noch vier groote gallioenen

onder het fort van Ormus lagen, daer sij het voorleden jaer tegen

hadden geslagen, soodat des vijandts macht van scheepen nu soude

syn 14 gallioenen ende twee kraecken, doch off dit alles soo is, gelijck

men te verstaen geeft, is ons onbekent, dan den tijt sal sulcx open-

baren, pr. advijs.

Mijns bedenckens sal de saeck in Mocha niet wel te remedieren

syn als met gewelt ende soo syne E. hiertoe soude mogen resolveren,

moeten cleyne scheepen derwaerts senden, die 10 a 11 voeten diep

gaen om soo naer de stadt te comen, dat met het geschut wat mochte

treffen. Hadden wy de stadt soo naer mogen comen, meijnen wel beter

contentement van die van Mocha soude hebben becomen, doch sync

Ed. gelieve dit mijn stouticheyt in tschrijven te excuseren, alsoo het

vuyt eenen goeden ijver geschiet. De dispositie van al ons volck op

beyde de scheepen is redelijck, Godt de Heer wil se daer lange in

bewaeren, hebben verloren t' sedert ons vertreck van Batavia tot

desen tijt 10 persoonen ende opt t' schip Noorthollant twaelf per-

sonen. Hoet in de vloot by den E. Heer Admirael Dedel staet, is ons

onbekent, doch verhopen aen Godt, dat alles wel is. Hiernevens gaet

copie van tfirman, by ons aen den Gouvr. van Mocha overgelevert,

hebben tot ditselve accordt gedwongen geweest te maecken tot het

wederom crijgen van ons gevangen volck, die bij de vijff maenden

aen lant hadden geseten, alsmede des Compes. goederen te preser-

veren ende het comptoir wederom in voorigen staet te stellen. Sijne

Ed. gelieve hetselve ten goeden te verstaen. Daer men met gewelt

niet can vuytrechten, moet men somtijts wat simuleren. De scheepen,

alhier in tRoode Meyr comende, dienen wel van anckers ende touwen

versien te syn, alsoo zulcx daer wel van doen hebben, wil voorders

U E. gebeden hebben dit mijn slecht schrijvens te excuseren ende in

tgoede te nemen.

Wijders, alsoo mijn verbonden tijt is geexpireert pa. Septembr. toe-

comende, versoucke dienstel. mijne verlossinge om naer t' vaderlant

te mogen vertrecken.

Hiermede

Ed. Emtfeste, manhafte wel wijse voorsienige seer discrete Heere

bevele U Ed. in de genadige bescherminge des Alderhoochsten, die

U E. wil gesparen in langduijrige gesontheyt ende een voorspoedige
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regieringe. Geschreven in tschip t' Wapen van Zeelant, liggende ter

reede voor Mocha desen 19e Augusty Ao. 1622. Onderstont U Ed.

altijt onderdanigen dienaer ende was ondcrteyckent Jan van Gorcum.

CL. WILLEM DE MILDE, MOKKA 23 AUGUSTUS 1622 ').

Ed, Erntfeste manhafte wyse voorsinnige seer gestreynge Heere.

Myne laeste aen Uwe Edt, syn geweest pr, tschip den Sampson, dat

den 24en Augustij Ao. passado ende pr. t' jacht Weesp, dat den 8en

September daeraenvolgende van hier vertrocken syn, daerby Uw Edt,

adviseerde, sooveel naer de cortheijt des tijts alhier hadde connen

verstaen, de negotie ende handel aengaende ende voorders tgunt te

dien tyde voorvallende was. Verhoope, Uwe Edt. ter hant gecomen

sullen syn. Tsedert syn alhier den 13en Maert passado ter reede ge-

arriveert de scheepen Twapen van Zeelant ende Noort hollant als-

oock daernaer tfregat Suratte, ons vindende in soberen staet, ick met

noch een assistent ende 2 jongens gevangen sittende in tfort van Sebit

ontrent 3 dagen reijsens van Mocha ende d' ondercoopman met noch

5 prsoonen, by hem gelaeten, gevangen sittende alhier in Mocha, doch

ick werde den Hen Maert passado op de tijdinge, dat onse scheepen

waeren gearriveert, ontslagen ende gelicentieert naer Mocha te gaen,

twelck niet eer en geschiedt voor den 20en ditto, vermits dagelickx

soliciteerde om het moirsun ^) van den nieuwen Basscha, dat eerst ten

selven dage verkreech, vertreckende datel. naer Mocha, alwaer den

22en ditto gearriveert synde, wierden den 23en, omdat my wilden aen

boort hebben, weder gevanclyck in ons huis gestelt met noch 26

pr.soonen van de scheepen ende den 27en gevancklijc na Theis by

den Basscha gevoert. Heere, alle tselve ende tgunt voorders gepas-

seert is, hebbe aen d.E.Hr. Admirael Dedel geadviseert ^), daervan

Uwe Edt. neffens desen copie cende, daeruijt Uwe Edt. sult connen

verstaen, wat moyten ende travalien hebben moeten passeeren over

t' nemen van de moorsche scheepen, t' voorleden jaer by de schepen

den Sampson ende Weesp geschiet, principaellick t' arme bootsvolck,

die als slaven getiranniseert syn geweest. De schade, die de mooren

tvoorleden jaer geleden hebben, wert alhier seer hooge geextimeert

ende all pertie hondert duijsenden van realen te wesen, alles soude
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beeter geexkuseert endc ontkent connen geworden hebben en hadden

die van den Sampson het volck niet gelargeert ende alhier in Mocha

laeten comen ende die van Weesp haere prijs niet gebracht op Coninckx

reede, aldaer 2 a 3 maenden leggende, dan t' is, soo het is, wy hebben

alhier de swaricheijt moeten affstaen. Godt geve, daermede mach op-

houden ende niet meerder en worden, daer al groote vrees voor hebbe,

dan wij moeten ons op Godt vertrouwen. Den 19en deser ben ick met

mijn volck weder in de logie gestelt ende alles geopent geworden,

ten welcken dage de scheepen Twapen van Zeelant ende Noorthol-

landt syn vertrocken omme by de vloote van defentie te comen, Godt

geve, by deselve mogen arriveeren tot uytvoeringe van tvoorgenomen

deseyn. Tsavonts na tvertreck van de scheepen ben ick tot den gou-

verneur ontboden, alwaer oock waeren de Engelschen ende nadat

aldaer een tijt lanck geseeten hadden, versocht licentie om te gaen,

waerop den gouverneur seijde, ick moeste daer blyven, alsoo hem
geseijt was, dat onse schepen een boot hadden gelaeten omme my
wech te voeren. Ick seijde, dat dat maer praetiens waeren ende valsche

uytstrooyingen van mooren, dat hij my ongelijck dede my uijt mijn

huis te houden ende dat het was tegens de gemaeckte vreede, dat ick

oock protesteerde over tgewelt, dat mij wilde aendoen ende dat ick

my aen Uwe Edt. daerover soude beclaegen. Naer lange woorden ten

wedersyden consenteerde, soo ick in syn huis niet en wilde blijven,

dat ick tot d' Engelschen mochte gaen slapen, twelck hebbe moeten

doen ende ben sanderdaechs smorgens weder naer huis gegaen. Ick

hebbe advis van den raet versocht, dewijle hadde verlooren den

ondercoopman Willm. Cornelisz. Cuyken ^) ende een assistent, genaemt

Abraham Ogaerts ") ende niet meer als een assistent hadde, off soo

soude blijven sitten, dan of my noch iemant conden senden tot bewae-

ringe van Compes. middelen, doch den raet en hebbe daertoe niet con-

nen verstaen, maer hebben den voorn, assistent, genaemt Isaack Sal-

laert*), gestelt tot ondercoopman in plaetse van den voorn, Cuycken, Ick

hadde wel gewenst noch iemant te hebben ende dat, vermits sterffe-

lijcken syn, doch hoope, Godt ons sall spaeren. Ick hebbe tsedert den

Hen Maert noyt gesonden dach gehadt ende sulcken cranckte ge-

passeert, dat geen hoope van leven meer in my was, hoope, Godt my
sterckte sall geven. Ick hebbe Uwe Edt, well willen adviseeren, dat

mynen tijt toecomende jaer ten vollen geexpireert sall syn, versoecke
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derhalven, dat Uwe Edt. gelieve, dat met de comste van de scheepen

verlost mach werden omme, indien het Godt belieft, naer tvaderlant

te mogen gaen. De gelegentheijt van tcomptoir ende de coopmanschap-

pen sult Uwe Edt. uijt de nevensgaende copie verstaen, waerinne geen

veranderinge voor als noch en is.

Sende Uwe Edt, neffens desen copie van de gemaeckte vreede, als

oock copie van een recepise van 1332 realen by de scheepen, soo in

contant als ververschinge, genooten, daervooren tcompt. alhier sult

gelieven te laeten ontlasten,

Erntfeste manhafte wyse voorsinnige seer gestreynge Heere, bidde

Godt Uwe Edt, te willen nemen in syn bescherminge ende te ver-

leenen, dat salich is, geschreven op tNederlants compr. in Mocha den

23en Augustij Anno 1622,

Uwe Edts, dienstwillige

Willem de Milde.

CLI, HERMAN VAN SPEULT, AMBOINA 9 SEPTEMBER 1622^).

Edele, Erntfeste, Manhafte, welwijse, voorsienige ende seer discrete

Heere

Mijn Heere, naer behoorlijcke reverentie sal desen alleenlijck dienen

omme U E.E. deelachtich te maken, wat t' sedert onsen jongsten, ge-

sonden met Twapen van Delft, Amsterdam ende de Morgensterre,

voorgevallen sy, dat cortheyt in desen sal veroorsaken, overmits t'

sedert geene van U E,E, en hebbe vernomen.

Naer tvertreck van de bover^gemelte schepen is op Cambelle een

corcorre wt Ternaten gecomen, waerbij eenen brieff van den Koninck

van Ternate nevens eenen van de Heer Gouverneur Houtman becomen

hebbe, luydende den brieff van den Coninck van Ternaten in substan-

tie, dat men ons t' geschut, dat wij haer geleent hadden, (ten tyde als

men de Engelszen verwachte) souden restitueeren, dat sy haer souden

wachten van ons onderdanen te ontrecken ofte moors te maken. De
stucken hebbe van de Ternatanen geeijst, die versocht hebben, dat men
soo lange soude willen patienteeren, totdat sy daerover aen den Coninck

geschreven hadden, dat haer ten aensien van tgevolch toegestaen hebbe.
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Het heeft volcomen gebleken, dat als U E. E. bij mijnen jongsten ge-

aviseert hebbe, dat den Coninck van Ternaten van meijninge was van

alle dese plaetsen volck te lichten, gelijck sijne gesanten aireede in

twerck gestelt hebben, eysende van die van Lomaitte, synde de prin-

cipaelste van Bouro, die haer nu onlangs onder ons begeven hebben,

gelijck sy waren ten tyde van de Portegijsen, dewelcke des Conincx

gesanten andtwoorden, dat sij bij den Gouvernr. moesten gaen en sulcx

versoecken ende wat die daer in dede, souden sij voor wel gedaen

houden, die van Bouro versochten deshalven, dat haer met meer sol-

daten souden versien, opdat haer geen ongeval door bedroch der Ter-

natanen en overquame, sulcx dat haer boven 5 man, die daer lagen,

noch andere 10 toegesonden hebbe. Die van Waijsamme, een negrij

daer dichtbij gelegen, die mede den eet van getrouwicheyt hebben ge-

daen, en quijten haer soo wel niet als die van Lomaitte, sullen ter

gelegener tijt daer eens andere ordre in stellen moeten, die van Am-
blaeuw houden haer wel, sulcx dat wy niet en twijffelen, off alles sal

sich metter tyt wel voegen, dat Godt geve. Hoedanich de avisen wt de

Molucas sijn, sal U E.E. connen sien wt nevensgaende copie van de

Heer Gouverneur Houtman als andere bijgaende Spaense brieven, pr.

voorsz. corcorre gecomen. Wt de Molucos hier loopende ty-

dinge becomen, alsdat de onse in de Manillas een fort sou-

den hebben ende dat ongeveerlijck 10 a 12000 der inwoon-

deren met ons souden gevallen sijn. Sulcx soo synde, soude

een seer goet beginsel wesen omme den Spainjaert wt de

Molucos en van daer te doen vertrecken, dat Godt geve, inderdaet

soo mach bevonden werden. Kijmola Daya, die tot noch toe van sijne

popelesie '") niet genesen en is, is nu wt sijn nieuw gemaecte fort weder-

om bij de logie comen woonen, wat sulcx beduijdet, connen niet wel

affmeten, off op bedroch gefondeert is, off wt vreese ontstaet. Sij

houden nu, te weten de Ternatanen, veel meer vrientschap naer wtter-

lijcken schijn, als voor desen wel gedaen hebben, het schijnt, dat desen

hoop wel met eenen harden thoom willen bereden sijn. Over ongeveer-

lijck 2 maenden geleden ginck, op Alang ende Lilleboij synde, ter

naester plaetsen, daer den Eendracht gebleven was omme te onder-

soecken, off bij haerl. eenige cleeden gevist ende verborgen waren ge-

houden, dat door middel van den Hoorn (volgens haer voorsaten

gebruijck) geschieden liet^), alwaer ongeveerlijck 200 cleeden cregen,



1008 9 September 1622

waervan den meestendeel beschadicht door t' slaen van de deijningen

jegens de dippen. Vandaer ginck en passant naer Larricke omme seec-

kere verschillen te effenen, van daer voorts naer Hittoe omme met

Capn. Hittoe te spreken, die seer instantelijck op mij versocht hadde,

van de plaetse, daer hij nu woont, te mogen veranderen, allegeerende,

de jegenwoordige seer ongesont is ende meest al sijn volck sterven,

presenteerende calck, hout ende steen te doen versameien omme aldaer

een huijs te doen maken, weshalven met hem ben geweest ende de

plaetse besichticht, die soo onbequaem niet en is. Is ongeveerlijck een

ure gaens van sijne plaetse off negrij. U E,E. gelieven pr. den naesten

te aviseeren, wat hier in begeert gedaen te hebben. Van daer nam mijn

cours achteromme met intentie, soot gelegen quam, Hatuwa aen te

doen, overmits seeckere onbehoorlijcke proceduiren, die naer rebellie

roocken, by haerluyden gepleecht waeren. Op Honut comende, vont

4 prauwen geladen met alderhande lijfftocht, waerinne alle de princi-

pale van Hatua waren, als den ouden ende jongen koninck, den Singadie

ende andere, dewelcke al tesamen met mij aen tcasteel nam. Onder-

wegen ontrent Hatuwa ontmoete mede 4 prauwen met Ternataenen,

diewelcke seijden, naerdat haer gevraecht hadde, wat sij daer deden,

seyden, dat sy hadden wesen vissen, die nieuwers anders om daer

gecomen en waren, dan om dat volck jegens ons gaende te maken,

lek hadde wel voor mij genomen eens een exempel te statueeren over

de soodanige, daer die van Hatuwa reden genoech toe gegeven hebben,

dan om t' gevolch van de saecke hebben noch gedissimuleert ende t'

selve over eenen anderen boech gewent ende haer belast, te weten,

dat die van Hatuwa, Caijlolo ende Cabau sullen aen strant comen

woonen daer calck, hout ende steen te versameien om een reduyt te

maken, daer 8 off 10 man meyne te leggen omme voor te comen ende

te weeren de ondercruijpinge der Ternatanen, welcke plaetse recht ge-

legen comt op een driespronck, hebbende het oog op Seram, Caijbobo

ende de oosthoeck van Amboijna, dat sy belooft hebben naer te comen.

Hebbe hier in ostagie gehouden den jongen Koninck met noch drie van

de principaelste. Met dese reduijt sullen oock die van Ihamau (dat

altyt de principaele roervincken syn geweest) van die van Loehoe

gesepareert werden, die nu oock overhoop leggen onder den anderen;

daer is eenen Hatib Pattij ^), synde geboortich van Seram, die ons seer

hinderlijck is in tstuck van de Serammers, alsoo Capn. Hittoe mij geseyt
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heeft, dat hij aireede tot 2 off 3 reijsen de brieven, die sy aen mij ge-

schreven hadden, door denselven opgehouden ende in plaetse van aen

mij te scnden, aen Kijmola Daija gesonden heeft, als meijne, nu mede

is geschiet, overmits Kijmela Leliatto ende Callenbatten onlangs bij

my sijn geweest, brengende eenen brieft van die van Seram, waerbij

sy onse vrientschap versochten in gelijcke graet, als de Ternatanen

met ons waren, welcken brieff mij vastelijck late voorstaen, bij haer

verandert is, daervan hiernevens principael ende translaet gaet, waer-

over, als misvertrouwen hebbende, haer geandtwoort hebbe, dat ick

eenen simpelen brieff, die bij niemant onderteyckent en was, soo geen

gelooff geven en conde ende deshalven, soo sij onse vrientschap be-

geerden, persoonelijck met mij moesten handelen, alsoo ick haer niet

geoffenceert en hadde, dan dat sy mij viantlyckerwijse aengetast ende

daer rechvaerdige straffe over becomen hadden, doch soo sy niet comen

en wilden, dat daer weijnich aen gelegen was, alsoo mij aireede bewust

was, waerdat sy woonden. Soo sy haer in de redelijckheijt niet en lieten

vinden, souden sien, wat ons te doen stont. Hierop andtwoorden ge-

melte gesanten, dat sy wederom naer Loehoe souden gaen ende aer-

beijden om den persoon, die deselve brieven gebracht hadde, hier te

brengen, dat sij in twijffel stelden, seggende, dat sij seer bevreest

waren; wat daer nu voorder op volgen vnl, sal den tijt leeren, Den

persoon, daer ick mijnen brieff mede gesonden hadde, en is tot noch

toe niet weder gekeert, dat mij doet presumeeren, dat sij hem wel

mochten om den hals gebracht hebben ende dat principalijck, ten aen-

sien hij beschuldicht wert by den brieff, dat hy de Seramse gevangen

hadde willen vercoopen voor slaeven, dat al maer gemaecte mouwen
en schijnen te wesen ende, naer wij hebben connen affmeten, tusschen

haer, de Ternatanen, de Serammers en de Bandaneesen geheel op een

andere gront moet leggen, daer seer veel quaets wt soude connen

volgen, gelijck nu aireede gewaer worde, want nietjegenstaende Callen-

batten ende Lelijato mij belooft hadden, soo haest hare poasse ten

eynde soude wesen, hier met de gesanten van Seram bij mij souden

comen, welcken tijt aireede lange verstreken is, dat mij doet dencken

(als vooren verhaelt), hare saken geheel op een andere moeder leggen,

want naer ick can bespeuren, soo syn sy hare saecken derrigeerende

ommc de Serammers ende gevluchte Bandaneesen bij haer op Loehoe

te trecken, die wel 3 a 4000 sielen in tgetal souden sijn ofte meer.

64
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Bovengemelte Hatib Pattij hadde, ten tijde ick naer Seram ginck, eenen

brieff geschreven, dat sy ons goede beloften ende gelaet thoonen ende

daer, als wij minst op ons hoede waren, hare aengeboorne moordadi-

cheijt in twerck stellen, dan desen brieff en quam bij gevalle niet ter

handt ende nu op den 3en deser hebbe schrijvens becomen van den

Gouverneur Sonck wt Banda pr, d' Eenhoorn, dat de Pouloronneesen

seeckere correspondentie ende conspiratie hadden met de gevluchte

Bandanesen, hebbende besloten jegens den 7 van de aenstaende nieuwe

maen daer te comen met 15 corcorren omme die van Pouloron te halen,

den vendrich te vermoorden ende ons voorder soo veel affbreuck te

doen, als haer eenichsints mogelijck soude sijn. Naer hebbe connen

speuren, soo hadden de gevluchte Bandaneesen ende Serammers met

de Ternatanen voorgenomen ons met soete woorden te diverteren ende

op Loehoe hare residentie bij de Ternatanen te nemen, dat bij alle ons

doenelycke middelen sullen sien te weeren. Ick hadde haer voor dese,

te weten de Ternatanen, tot veel malen gewaerschout, haer voor sulcx

souden wachten op pene van onse vijantschap, soude anders al geschiet

sijn, soo ick op de Manijpes haer deseing niet gebroken en hadde, dat

nu op eenen anderen voet meynden in twerck te stellen, dan het schynt,

dat Godt de Heere hare valscheijt qualijck langer en heeft willen ge-

doogen ende sulcx aen den dach gebracht, waerover syne E. alles,

wat mannelijck is, in hechte heeft genomen, waervan de principale

alles hebben bekent, Den voorn. Gouverneur Sonck heeft seer instante-

lijck op mij versocht, hem jegens de voorsz. tijt soude willen assisteeren,

dat hopen, noch sal connen geschieden, dan schijnt om naervolgende

reden sulcx qualijck soo punctueelijck en sal willen vallen, dan hopen

ons binnen 8 a 10 dagen persoonelijck met eene armade van 12 a 14

corcorren, de jachten Pera ende Aernhem, derwaerts te vervoegen.

Over ongeveerlijck een maent geleden ginck met 2 corcorren (als

vooren verhaelt) naer Alang ende soo voorts op Hittoc, die doens ter

tyt op mij versocht, dat hem een ofte 2 man soude willen vergunnen

om syn soon Halleny van Boero te halen, alsoo hij seer bevreest was

voor de Ternaten, die hem nu onlangs een cogel, pijl ende lont tot een

vereeringe hadden gesonden, dat sooveel bij haer beduijdet, als een

dreijginge van soodanige wapenen. Onse prauw op Bouro gecomen

synde aen een plaetse, genaemt Tagalisse, alwaer de Ternatanen waren,

synde doende omme volck van daer te lichten, gelyck sy op Lomaette
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gereyst hadden. Onse praeuw by de wercke gecomen sijnde, belasten

Ternatanen terstonts aen de onse, dat sy de vlagge souden strijcken,

waerover den vendrich sich datelijck aen landt vervoechde omme te

weten, wien sulcx belast hadde. Bij de principale gecomen sijnde, andt-

woorden (gelyck sij voor out gebruyck hebben) dat het boudiang ponia

cardia "") was, want als sij iets belasten omme haren hoochmoet te

bethoonen ende dat sulcx soo niet verstaen en wort, soo weten sy haer

altijt met de jonge luyden te verschonen, dat al moorse courtoijsien

sijn, dat wij soo al voor suijcker moeten opeten. Door den voorgemelten

vendrich, als door Hallenij, soon van Capn. Hittoe, hebben verstaen,

dat dat volck op Bouro, te weten die van Tagalisse, Lealij ende Lessiely

gants niet genegen en sijn omme hare kinderen met de Ternatanen

naer de Molucos te senden ende niet anders en soecken als onder onse

vleugelen ende bescherminge te schuijlen, weshalven in consideratie

ende bedenckinge genomen hebben, oft niet oorbaerlijcker en ware in

den eersten in haer voornemen te prevenieeren, want bij soo verre men
dit gedoochde ende haer dat volck liete vervoeren, soo is te beduchten,

dattet daermede soude gaen, gelijck alst met de schapen gaet, die men
over een brugge wilt leijden, daer seer qualijck toe te brengen sijn,

tottertijt dat den belhamel daer eerst over is, als wanneer de restee-

rende gewillichlijck sonder moeijte volgen, met welck werck de Ter-

natanen twee vliegen off meer met eenen slach meijnen te slaen,

eerstelijck de landen als bij ostagiers in versekeringe te houden, hare

macht te augmenteeren ende ons daerdoor naer hare pijpen te doen

danssen. Oversulcx hebben geraden gevonden, alhoewel t' selve aen

de eene sijde een sake van grooten gewicht is, soo en is sy aen de

ander syde van geen minder gevolch, dat men datelijck 6 corcorren,

wel gemant, met de caech derwaerts sende, eerst onder protext van de

schande ende deseere, soo ons door haerluyden geschiet is, exalteeren-

de deselve soodanich te wesen voor de Ho. Mo. Heeren Staten, syne

Extie, U E.E. ende ons, Uwer E. dienaer, als tot noch toe voor gemelte

Heeren bij geenige Coningen, princen noch Potentaten en ware [ge-]

schiet, daerbij voegende, dat soodanige proceduijren mij deden voor

seecker houden, dat sij buyten last ende voorweten van den Coninck

van Ternaeten dit by de handt mosten genomen hebben, te meer over-

mits mij den Coninck van Ternaten daer in tminste niet van gewaer-

schout, noch geschreven en hadde ende daerenboven haerluijden als
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haren Coninck wel bewust was, dat het eijlant Boero, ten tyden wij

het Gasteel veroverden van de Portegijsen, onder haer stonden ende

dienvolgens naer gebruyck ende rechten aller natiën gemeen onse

onderdanen waren ende oversulcx niet en verstont, dat sij eenich volck

van daer souden lichten, haer expresselijck verbiedende niemant van

daer te lichten voor ende aleer, dat den Coninck van Ternaten daer

over geschreven hadde. Ondertussen en twijffelen wij niet, off dat

volck sullen ons toevallen ende syluyden sullen van haer deseing ende

geinpresseerde macht versteken blijven. Wij hebben nu op stont oock

verstaen, dat de Ternatanen van daer vertrocken sijn naer Soulij ende

Telijava omme eene armade te versameien ende dat die van Waij-

samme haer belooft hebben te volgen, die oock belast hebbe op lijff-

straffe, dat sy thuijs sullen blijven. Het is voor seecker te houden, dat

wij eerlanck met de Ternatanen wel tot de wapenen mochten geraken,

als wanneer hier wel een gequalificeerder macht dienden te hebben

omme een cort eijnde met haer te maken.

Wij hebben hier dit jaer over de . . . man verlooren van berbera ende

t' water, sulcx dat ten aensien de veelheijt der plaetsen, als t' nieuwe

fort op Seram, Omma, Aboro, Ulat, Honnoma, Nousselau, Amblau,

Bouro, Manijppe, Cambelle, Loehoe, Hittoe ende Larricke, dat, niet-

jegenstaende op sommige plaetsen weijnige leggen, noch al vele wort,

als U E.E. sal connen sien bij nevensgaende rolle van Augusto, alwaer

gespecificeert staet, op wat plaetse een ieder leijt ende wat sy maent-

lijck winnen. Hiernevens gaet mede memorie van de vertrockene sol-

daeten, als wat sij waren winnende.

Het sal noodich wesen, dat U E.E. serieuselijck bevelen aen de vrije

burgers van Batavia (herwaerts comende) op hooge pene, dat sij

nieuwers op de comptoiren aen en loopen, sonderdat sy eerst hare

goederen vertolt hebben.

De clappesboomen, die onder de burgerije verpacht sijn, syn in alles

1514 stucks a % Reael ieder. Op taracq branden van rijs hebben 10 Rn.

ter maent gestelt op elcke ketel, dan dat en mach al niet beschieten,

overmits daer tot noch toe niet meer als 2 Japonders en sijn, diet bij

de handt genomen hebben, dan meijne, als den rys wat beter coop is,

alsdan wel meer sullen beginnen te branden. Onder den rijs, gecomen

met Amsterdam wt Japon, wort vele beschadigden rijs bevonden, die

nieuwers toe en dient als om wech geworpen te worden voor de



9 September 1622 1013

verekens, daer ick meijne aracq aff te laten branden voor tgarnisoen,

alsoo wy hier een ketel hebben.

Hiernevens sende calculatie van de naegelen, soo hier dit jaer ont-

fangen sijn, bedragende te samen 737937 Ib, dewelcke maken 1341

bhaer 387 Ib. a 550 Ib. de bhaer, waervan ons contingent bedraecht,

515136 Ib. te weten daeronder gerekent den tol van Loehoe ende Cam-

belle als oock de schuit van Cambelle, Hittoc ende Larricke,

6021 Ib. soo bevinde, dat naer dit seggen, de nagelen, soo op schuit

sijn ontfangen, op Loehoe moeten beloopen, die apart ge-

legen hebben ende schijnt bij gedeelte dessclffs in tcog-

noissement van t' Wapen van Delft vergeten is te stellen,

want most naer onse calculatie ende Cornelis de Meijers

memorie wesen 160264 Ib. ende het connossement en luijt

maer 156406 Ib. Hiernevens sende Meyers eijgen handt van

de leverantie van de nagelen, opdat daer door ignorantie

geen erreur gecommitteert en worde,

521157 Ib. Soo ons dit jaer suijver comt voor ons V^ ende schuit, het-

welcke sijn 947 bhaer 307 Ib. a 550 Ib. de bhaer; de nagelen

sijn dit jaer seer drooch ende wel geconditioneert ontfangen,

daer voortaen oock sorge voor gedragen sal werden.

De nagelen in tWapen van Delft geladen syn, als volcht

160264 Ib. van Loehoe

140970 Ib. van Cambelle

162900 Ib. van Larricke

43592 Ib. van Amboina

507726 Ib. nietjegenstaende het cognoissement van schipper Willem

Dirricksen maer en hout van 503868 Ib,

13431 Ib. soo geladen hebben in tjacht Pcgu

521157

222801 Ib. soo der Engelsz. contingent bedraecht

743958 Ib,

Het jacht Pegu meijnen wij, binnen 10 a 12 dagen sal volgen. De

reden, waeromme wij dit jacht soo lange ophoudende sijn, is dat eenen

Jan Bruwel, coopman, die hier de generale boecken van Amboijna heeft

waergenomen, mij altyt heeft trainerende gehouden. Als hem vraechde,
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off syne boecken haest claer waren, antwoorde mij altemets, dat hij

quade oogen hadde ende dat soo haest deselve gebetert souden wesen,

haest sluijten conde, dit duijrde soo lange, dat ick begost een mis-

vertrouwen van hem te crijgen, presumeerende, dat syne saecken niet

wel en stonden, oversulcx belaste, dat hij eerst syne casse ende daer-

naer syne goederen transporteeren soude, als wanneer over de 4000 Rn,

op sijn cassa quamen te gebreken, doch daernaer is een restant gevonden

van 2800 Rn., die hij in een kist hadde, dat hijt niet en wiste, sulcx dat

nu evenwel noch over de 1000 Reaelen op sijne casse te cort comt. De
reeckeninge van cleeden sal ten naesten bij accordeeren. Heeft groote

abuijsen gecommitteert, dat niet sonder moeijte op tleste hebben ge-

vonden, Ick en weet niet, wat van desen persoon seggen sal, overmits

noyt geen debauches van spelen, droncken drincken off anders aen hem

gespeurt en hebbe, anders als een jonckman met eeren betaemt, dan

t' sedert dat hij bevonden heeft, dat sijne dingen qualijck stonden, heeft

boven het gebreck in de oogen mede de berbere gecregen. Wij en

connen hier niet anders gelooven, dan dat den voorsz, Bruwel de ge-

brekende penningen ontstolen sijn, off dat hij iewers een parthije ver-

suijmt heeft, Ick meijne, hij ten naesten bij sooveel te goet heeft op syn

reeckeninge, dat de Compie, bij hem niet te cort en sal comen. Soo

syn siecte ende gesichte betert, sullen hem evenwel naer bequaemheijt

de handt bieden, hetwelcke, als boven verhaelt, veroorsaeckt heeft, dat

de boecken soo haest niet en hebben connen gesloten werden, Ick

meijne, deselve nu conform U E,E. ordre sullen gehouden sijn, daer geen

andere innovatie in geschiet en is als de aengewesene reeckeninge te

excludeeren. In den eersten verstont wt de gesonden ordre, dat men
met geene andere comptoiren reeckeninge en soude houden als met het

comptoir Generael, dat niet doenlijck en was, dan naderhant hebbe

gesien, dat de meijninge daervan is geweest met de utheemse comp-

toiren als met die van de Molucos, Banda ende andere, dat aireede bij

ons over eenige jaren in train is geweest.

De avanco van dit jaer ofte dese boecken, die van 15 maenden sijn,

over de 200000 f,en. wesen, doch daer wort in begrepen eenich over-

schot van de oncosten, dat meer getaxeert is in deselve, als wel de

consumptie geweest sij, als van gelycken de tollen, die tot noch toe

weijnich syn geweest. De hooge taxatie veroorsaeckt, dat de winst soo

groot sij.
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Hiernevens sende de rollen van garnisoen, fortificatien, montcosten

van 16 maenden, overmits op ultimo Maijo de nagelen noch niet al ont-

fangen en waren, sulcx dat d' Engelsz. haer contingent van de maent

van Junij oock voldaen hebben, waertoe ick meijne, sy wel 8 a

100000 Rn. hebben opgenomen. U E. E. gelieven de onsuijverheijt der

rollen te excuseeren, alsoo hier ende daer altemets wat in verandert

is. Bij gebreck van papier en hebben die niet connen laten copieeren.

Mr. Mouschams vertreckt binnen 2 a 3 dagen met de Globe van hier,

daer hij ontrent 405 bhaer nagelen in heeft ende syn noch al redelijcke

vrienden gescheijden sonder in tminste van onse gerechticheijt geweken

te hebben. Het is nu onlangs geleden, dat eene van de Engelsz. die toch

nimmermeer haer handen suyver connen houden, ontrent 14 a 15 barot

nagelen voor sijn particulier bij nachte gecocht (waervan der 50 op een

groote bhaer gaen), dat ick te weten quam, waerover ick aen Mr.

Mouschamps belaste, dat hij de nagelen (die aireede in een vat gekuypt

waren) nevens den cooper desselffs aen lant soude laten comen, gelyck

hij dede, die hij in syn huijs in hechte settede. Ten selven tijde wierden

wij op Hittoe mede gewaer, dat een ander Engelsman in tladen wt het

packhuijs (gelyck sy groote broecken dragen) ontrent 20 a 25 Ib.

nagelen gestolen hadde, desen, die leverde mij Mr. Mouschamps over,

die daerover gegeeselt wiert, dan de nagelcooper sustineerden, dat sy

behoorden te straffen volgens ordre, bij den Raet van diffentie geramt,

dat, nietjegenstaende in tl9e artickel desselffs sulcx soo soude connen

geduijdet werden, tegens reden ende ongefondeert is, want wat reden

soudet doch sijn, soo wij voor V^ daerby geinteresseert souden wesen,

synde eene sake van soodanigen gevolch, als de dese is, tot haer dis-

positie alleen te laten, dat recht eenen wech geopent ware omme
fraudeleuselijck haren particulieren handel te drijven, daerbij voegende,

dat de soodanige (als violeurs van onse contracten) meriteerde gestraft

te werden, daeraen onse onderdanen ende geassocieerde niet aen haer,

maer aen ons verbonden sijn de nagelen te leveren, sulcx, dat dat

artickel in dien deele soo niet en mocht verstaen werden. Denselven

wierden sijne nagelen geconfisqueert ende souden hem daerenboven

noch gemulcteert hebben, tenware door intercessie ende voorbidden

van Mr. Mouschams geweest, die algeerde, dat het een Calis ^) was, die

oock het ongeluck gehadt hadde van de 2 dootgeschoten persoonen,

daer hij 150 Rn. voor heeft moeten betalen. Ick achte, sulcx daer bij
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U E,E. al hooch sal voorgedragen werden, op welck gevolch U E.E. sal

gelieven te letten.

Binnen 2 dagen naer datum deses meijne beyde de jachten, als Pera

ende het nieuwe jacht Aernhem, volladen met plancken, naer Banda

te senden, opdat, soo de gevluchte Bandaneesen ende Serammers daer

iets attenteerden, eer ick daer can comen, haer daervan mogen va-

leeren, gaen redelijck wel versien van geschut; het ware te wensen,

dat wij dien hoop mochten encontreeren ende eens een eijnde van haer

bedroch maken, alsoo anders nimmermeer een eynde van haer verraet

en sullen hebben.

Over eenige maenden geleden hebbe hier verstaen van eenen

moorsen paep ofte lebee, dat ongeveerlijck 50 mijlen om de Noort van

Quey ende Aro een eylant soude gelegen wesen, daer gout valt, daer

hem een caertken van geeijst hebbe, waervan hiernevens de copie gaet.

Ick hebbe voor desen daer oock wel andere van hooren spreken, die

vraechde, waeromme het gout daer niet vandaer en haelden, naerde-

mael het doch niet boven 200 mijlen weechs van hier en was. Hierop

gaven sij voor andtwoort, dat daer seer vehemente stroomen liepen

vmde soo sij het eijlant quamen te missen, niet en souden weten, waer

dat sij belenden souden. Mede hebbe van desen wel gehoort, dat den

Koninck van Tijdoore van de papouwen gout plach te crijgen. Soo

U E.E. sulcx geraden vont, wij hebben hier 2 bequame ende ondiep

gaende jachten toe, die in teerste van tWestemousson off in Januarij

van hier moesten vertrecken ende, het oosteynde van Seram gepasseert

sijnde, soude mijn gevoelen sijn, dat men 25 a 30 mijlen om de Noort

liep ende dan om de oost liet voortstaen ende, soo quame te gebeuren,

dat het voorsz. eijlant niet gevonden en wiert, dat men evenwel soo

lange soude laten voortstaen, totdat het mousson begost te veranderen,

als wanneer hij sijne passagie in twederkeeren wat suydelycker mocht

nemen. Ick en twijffele niet, Godt genade gevende, ofte daer soude iets

treffelijcx verricht connen werden. Hier is den advocaet de Bruijne, aen

wien onse opinie gecommuniceert hebben, die oock seer genegen is

omme dit ondersoeck te doen, die onses oordeels dilligent ende onder-

soeckent genoech is ende sulcx seer wel soude derven betrouwen. Bij

soo verre UE.E. sulcx geraden vinden, dient deordremet de aldereerste

schepen te comen, opdat tijdelijck van hier mogen vertrecken, alsoo

het mousson om de oost veel eer verandert. Tot dien eijnde dienden
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U E.E. een goet deel mercerije mede te senden, als corael, bellen,

scheeren, slootkens, spiegels, messen ende andre diergelijcke snuijs-

terijen.

Hiernevens gaet memorie dergener, soo hier t' sedert primo Meert

Ao. 1621 tot dato sijn overleden, wesende 115 man, dat seer vele is, die

meest van t' water ende berbere sijn gestorven. D' Almogende Godt wil

hare sielen begenadigen.

Van gelycken gaet hier memorie van alle de soldaten, soo t' sedert

primo Meert Ao. 1621 tot dato naer tvaderlant syn gekeert ende hoe-

danich hare gagie ende qualiteyt geweest sij.

De Memorie van de gesalveerde cleeden gaet hiernevens, bedra-

gende volgens taxatie fl. 3269//10/71, waervoor wij in de nieuwe

boecken het Comptoir Generael sullen crediteeren. Wij hadden wel

gehoopt, datter meer souden gesalveert hebben, dan is, Godt betert,

anders wtgevallen. 22 stucken sijn der gesien, die, soo haest als het

mousson begint te veranderen, sal doen duijcken. Eenige van de lichte

stucken syn door de harde stortingen tot boven op de dippen ge-

smeten, dat te verwonderen is.

lek hebbe jegenwoordich 2 corcorren onder de handt, waervan de

eene 6 nagenadies ") sal hebben en d' andere 5, daer ick twee stucks-

kens ende eenige valcoens op sal connen voeren ende gewelt sal

connen doen, sullen geheel van caffasa ") wesen, dat een seer onver-

ganckelijck ende sterck hout is, dewelcke, wel vcrwaert sijnde, connen

8 a 10 jaer duijren ende metterhaest sullen connen affgeseth werden,

want anders iets haestichs voorvallende, moeten lange van te vooren

op de eijlanden ordre geven, eer sij veerdich sijn. De grootste sal

17 vadem lanck sijn, ende d' andere 15 vaedem.

Om de clappesboomen bij U E.E, geordonneert te planten, hebben

een gracht van ontrent 2000 treden affgegraven van 12 voet wijt ende

6 diep, opdat deselve door de boeken, verekens ende anders niet be-

schadicht en soude werden, alsoo bij onse voorige plantagie sien, dat

meer als de V^ derselver ondergebleven sijn door vee, nietjegenstaende

die ompaggert was. Het is de pijne ofte moeijte wel waerdich omme te

paggeren, alsoo meijne, dat daer meer als 5000 boomen sullen connen

staen, dewelcke, tot perfectie gecomen sijnde, ieder willich % Rn. des

jaers sal connen rendeeren. Onse onderdanen als oock de vrije burgers

blijven even traech in tplanten, nietjegenstaende haer op de geraemde
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artickelen ende conditien plaetse gepresenteert hebbe, dan sijluijden

hebben te veel te doen met droncken drincken, dat haer (te laet) sullen

beclagen.

Wij hebben een treffelijcke valbrugge gemaeckt voor t' casteel ende

syn doende met de poort te veranderen ende daer een toornken boven

te maken, dan een horilogiemaecker gebreeckt ons. Wij hadden hier

eene, die ons het oude wederom ten naesten bij gemaeckt hadde, dan

dien is over 3 off 4 dagen overleden, sulcx dat noch ten heelen noch

ten halven en sijn.

Die van de Manijpes houden haer noch al wel, nietjegenstaende des

Konincx van Ternatens gesanten daer geweest sijn, hebben nu onlangs

hier bij ons geweest, versochten drie beesten van mij te hebben onder

conditie, dat sij daer sorge voor dragen souden ende dat de helft van

alles voor ons soude wesen ende d' ander helft voor haer, dat ons niet

onbillick gedacht en heeft omme mettertijt abondantie van vee te heb-

ben. Soo eenige quantiteijt van beesten pr. naeste schepen becomen,

meijne overal op onse eijlanden soo te doen, alsoo deselve, achte, daer

beter tieren sullen als hier.

Wij blijven hier jegenwoordich niet dan van alles gedesprovideert

wtgesondert rijs, als van vlijs, speek, heele ende halve spietsen omme
op corcorren ende in tcasteel te gebruijcken, lont ende principalijck

papier, stoff tot inct, pennen, segel, garen, lack, trommelsvellen, snae-

ren, touwerck, compassen, lichte anckers, dreggen, valcoens, bassen,

canefas en sytgeweer, schoppen, spaden, timmermansbijlen, timmer-

mansgereetschap ende bovenal smitscolen. U E.E. gelieven ons hiervan

nevens volck volgens syne E. groote versienicheijt te provideeren, alsoo

wy hier niet en connen weten, wanneer wij met dese onse geveijnsde

vrienden openbare oorloge sullen hebben.

Naerdemael hier geruchten gaen, dat de gesanten van den Coninck

van Ternaten halff vruchteloos van hier gescheijden sijn naer Telijava

ende Soulij omme met eenen de macht van Ternaten te versameien

ende hier overal haren haen Coninck te doen blijven, dat apparent

dengenen sal wesen, die de oplage heeft, daer wij, Godt ten voorsten,

soo wij maer eenige gequalificeerde macht en hebben, niet voor en

behoeven te vreesen, desnietjegenstaende dienen ons van langer hant

daertegen te wapenen, alsoo volcomentlijck geloove, dat der Ternatanen

trouloose hoochmoet sal moeten wtbersten en soo wij t' eerste inpetu ^)
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connen wtstaen, soo is alles met haer gedaen. Sij hebben wel groote

concepten in thooft, dan alles hangt met stucken aen den anderen ende

als die eens gesepareert syn, soo ist alles met haer gedaen ende de

cans sal onse wesen ende allenskens het moorsdom vervallen, dan dat

sal willen syn tyt hebben.

Wy hopen, dat U E.E. den desen noch sal beloopen, doch in gebreke

schrijve aen de Heer Carpentier, dat U E.E. gelieve copie deses naer

te senden, alsoo ons bewust is, hoe desireus ende iverich U E.E. is omme
den stant van hier te weten, besluijtende sal U E.E. Edele, Erntfeste,

Manhafte, Welwijse, Voorsienige ende seer discrete Heere naer onse

hertelijcke groete ende nedrighe gebiedenisse den Alderoppersten in

sijne H. bescherminge bevelen, die U E.E. met voorspoet ende gesont-

heyt geleijde in tlieve vaderlant, opdat U E.E. mogen genieten den

eerlijcken ende welgemeriteerden loon van U E.E. loffelijcke diensten,

In tCasteel Amboijna desen 9en September Ao. 1622.

Ende was onderteijckent

U E.E. onderdanigen dienaer

Herman van Speult.

Van Banda heeft de Hr. Gouvernr. Sonck

ons gesonden met den Eenhoorn den gevangen

Capn. van de galeije met sijn jongen, overmits

hem daer niet veel goets toe en vertroude

in dit spel van de Pouloronnesen. Den gemelten

Capn. spreeckt goet Ternataens ende Maleijs,

sulcx dat wij achten, dat hier oock niet veel

goets en soude veroorsaken. Derhalven hebben

goetgevonden denselven van hier te versenden.

U E.E. connen hem pr. eerstgaende schepen

van daer naer de Molucos senden, soot U E.E.

geraden dunckt.

CLH. CORNELIS REYERSZ., AAN BOORD VAN DE ZIERIKZEE
TER KUSTE VAN CHINA 10 SEPTEMBER 1622^).

(Afgedrukt China, p. 434—439. Lees p. 434 r. 11 v.b, voor „UE d'

ordre" ,,UEd, ordre", p, 435 r 48 v.b. voor „missive" „missiven", r. 13
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v.o. voor ,,d' eylanden" „andere eylanden", invoegen p. 436 r. 16 tus-

sen „alhier" en „aengecomen" „wel", lezen r. 19 v.o. voor „14e"

„13en" r. 13 v.o. voor „als oock ' „alsoot", r, 11 v.o. voor „een handel"

„den handel ', p. 437 r. 9 v.b. voor „ende Goede" „ende de Goede",

r, 18 v.o. voor „de Cruys" „Ste Cruys", invoegen r. 3 v.o. tusschen

„verrichten ' en „maer" „soude connen werden", lezen r. 1 v.o. voor

„fauten" „faulte", p, 438 r. 17 v.b. voor ,,herde stroomen" ,,keerstroo-

men", r. 13 v.o. voor „proventie" „provintie", p. 439 r. 10 v.b, voor

,,belancht" „belanckt", r. 14 v.b. voor „de bay" ,,dese bay", r, 17 v.b.

voor ,,quat ' ,,quaet", invoegen r. 15 v.o, tusschen ,,per" en „nevens-

gaende" ,,dese", lezen r. 12 v,o, voor ,,resolutie, diversche" ,,resolutien,

diversze" r. 6 v,o. voor „protecye ' ,,protexye").

CLIII. HERMAN VAN SPEULT, AMBOINA
29 SEPTEMBER 1622'),

Ed, Erentfeste Manhafte welwijse voorsienige ende seer discrete

Heer,

Mijn Heere, Naer behoorlijcke eerbiedinge, onsen jongsten aen U
E.E. is geweest den 9en deser, gaende met den Eenhoorn, die wij

hopen, voor dato deser daer wel gearriveert sal sijn ende dewijlle t'

sedert niet sonders aviseerens weerdich en is voorgevallen, soo sullen

bij desen cort sijn.

Nu onlangs hebben verstaen, dat de Ternatanen naer langhe bitcha-

ringe souden gcarresteert hebben met de Serammers hier te comen,

daer schijnt Capn. Hittoe mede de handt aen wil slaen ende in de eere

participeeren, Naer schrijvens van Loehoe ende Hittoe soo behoorden

hier al over 2 a 4 dagen geweest te hebben. Het is te beduchten,

dat haer de Ternatanen al tot haren meesten voordeel sullen gein-

duceert hebben. lek wenste wel, dat sij quamen voor mijn vertreck,

souden ten minsten eenige lucht van hare concepten crijgen. Van

ons nieuwe fort op de Cust van Seram aviseert mij den luijtenant

Westerman, dat eenen Kitchil Laxeman, Ternataen, op de Cust

van Seram soude wesen ende aen de Ternatanen gesonden heeft
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7 slaven nevens eenich gout, dat de Serammers aen de Ternatanen

souden vereert hebben, daernevens wordt geseijt, dat sij eene macht

van 150 corcorren bij den anderen souden hebben, waermede sij binnen

een maent naer Loehoe sullen gaen, dat ick al maer voor v^dstroijselen

en houde omme ons van ons deseijng te diverteeren. Ten tijde ick op

Seram was, hebbe mij geinformeert, hoeveel corcorren sij met de naebij

gelegen eijlanden costen wtbrengen, dewelcke doen ter tijt noch boven

50 niet en waren, tenware dan sake daer eenige Caij-Aros tot hare

assistentie bij gecomen waren, dat evenwel qualijck can gelooven,

overmits sij nu 2 off 3 achtereenvolgende jaeren, soo hier als in Banda,

vrij groote affbreuck geleden hebben. Oock aviseert voorsz. Westerman

dat sij, te weten de Olisivas ende Olilijmas van Seram, tweedrachtich

sijn ende d' eene parthije soeckt hem onder ons te begeven ende d'

andere tegens ons te oorlogen, tot welcken eijnde geseijt wort, dat sij

den tolck, die ick daer met mijne brieven gesonden hadde, ophouden.

Mede hebbe over eenige dagen verstaen van een moor, die over onge-

veerlijck 7 weken geleden van Seram is gecomen, wel gesien heeft,

datter eenige preparaten van corcorren was, doch meest schampans

ende datter geruchten gingen, dat de Serammers met de Bandaneesen

wilden vluchten, seggende sommige naer Queij ende Aro, andere naer

Tenember, sommige naer Macasser ende Bouton, andere naer Hittoe

en Cambelle, dat wij wel voor t' apparentste ende warachtichste houden.

De Tydoreesen aerbeijden aen d' ander sijde omme de gevluchte

Bandaneesen ende Serammers naer haer te trecken, hebben daer een

corcorre met seeckere geschencken gesonden. Hoedanige wtcomste dese

saecke wil nemen, sal den tijt leeren. D' Almogende Godt verleene ons

sijnen segen, opdat alles tot welstant van den lande ende beneffitie

van de Compie. mach redondeeren.

D' executie door de Gouverneur Sonck gedaen in Banda over de

160 Pouloronneesen, die op nieus wederomme hare moordadicheijt

meijnden in twcrck te stellen. Wij hadden de Gouverneur Sonck onse

meyninge ofte gevoelen geschreven, dattet beter ware, ten aensien hij

den vijant dagelijcx verwachte ende haren moordadigen aert nimmer-

meer en souden vergeten, dat hij daermede voortginge ende sich sclven

verseeckeren, twelck niet en sal laten onder haer te veroorsaken een

seer groote alteratie, soo haest sy sulcx verstaen sullen hebben
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ende misschien van alle hare voorige deseijnen doen veranderen,

lek ben van meijninge morgen ofte overmorgen met eene hongie van

15 off 16 corcorren naer Banda te vertrecken, dan tot noch toe en can

niet wel resolveeren, wat wech dat nemen sal, overmits dien trouwe-

loosen hoop hare aenslagen ende macht geen recht bescheyt crygen en

cant, want bij soo verre ick langs de Cust vaji Seram gae, soo sullen sij

terstonts overal op haere hoede wesen, omme welcke redenen ons ge-

raetsaemst soude duncken recht naer Banda te steecken omme mij al-

daer te beraeden ende, soot den noot vereijst, te verstercken, alsoo van

hier niet meer als 80 soldaten en can lichten ende dan blijft het fort

noch sober genoech versien. Oock soude men van Banda beter ende ge-

voechelijcker connen oversteken ende haer d' improviso overvallen ofte

aentasten ofte anders misschien buijten gewelt van wapenen onder onse

gehoorsaemheijt brengen, dat mijns oordeels door vreese ende oproc-

kinge der Ternatanen wederhouden wert.

Bij mynen jongsten aviseerde aen Uwer E. dat 6 corcorren gesonden

hadde naer Boero nevens de caech omme de plaetse van Tagalisse,

Lealij ende Lessielij aen ons te trecken, waervan de principaele jegen-

woordich aen tcasteel sijn ende hebben den eet van getrouwe onder-

danicheijt op haren Mosahaffij aen ons gedaen, twijffelen niet, off de

resteerende plaetsen, als die besocht werden, sullen oock ons mede

toevallen, want overmits Capn. Vogel synen gelimiteerden tyt door de

saken van Banda niet en dorste overtreden, sullen ter gelegener tijt

die sake hervatten. Op Boero wert geseijt, dat die van Soula niet van

meijninge en waren om met de Ternatanen te roeijen, tenware sake,

dat die van Bouro eerst quamen, sulcx dat wij hopen alle hare con-

cepten ende deseijnen daerdoor wel vruchteloos mochten werden, dat

Godt geve.

Die van Waijsamme sijn hier nu oock aen tcasteel gecomen, excu-

seeren haer, dat hetgene sy nu gedaen hebben, wt vreese geschiet is,

bidden om vergiffenisse onder belofte van in soodanige faute niet meer

te vervallen, dat om verscheyde consideratien voor alsnu soo over

thooft sien.

Brenger deser is Capn. Vogel, die hier overal in tstuck van Boero

bij en ontrent is geweest, aen wiens mondeling rapport (soo hier iets

aen gebrake) ons sullen gedraegen. Gemelte Vogel hebbe op syn ern-
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stich versoeck gelicentieert omme syn garant van het ongelijck, soo

hij seyt, hem in Ternaten geschiet is, te versoecken, als U E.E, pr,

Twapen van Delft int breede geschreven hebbe. Voorsz. Capn. Vogel

heeft hier een steenen huijs getimmert, welcke timmeragie al vrijwat

buijten syn gissinge gegaen is, overmits den aerbeijt ende de cost hier

duir is, in voegen dat hem t' huijs (naer sijn seggen) ontrent 4500 realen

comt te staen, dat hij over ongeveerlijck 6 dagen geleden aen de

Engelsz. heeft vercocht voor 4500 Rn, van achten, waervan d' Engelsz.

een assignatie van 3000 Realen op Batavia geven ende het resteerende

met haer oude huijs ende eenich vee vergoedet hebben. U E.E. gelieven

naer syne gewoone discretie gemelte Capn, Vogel, in sooveel de reden

lijden mach, favorabel te wesen, alsoo hij een out ende getrouw dienaer

van de Compie, is.

Over ongeveerlijck 14 dagen geleden hebbe Kijmola Daija geschreven

over de absurde proceduijren der Tcrnatanen, aen d' onse op Boero

bethoont, soo in tbelasten des strijcken van de vlagge, alsmede van

tvervoeren van tvolck van Boero, daer ons den Coninck van Ternaten

in tminste niet van geschreven en hadde ende dat oversulcx niet en

soude gedoogen, dat men iemant van tlant soude vervoeren, alsoot

van recht wegen onse onderdanen sijn. Hierop antwoorden de Terna-

taenen, dat het belasten van strycken der vlagge een misverstant ge-

weest ware ende dat sij oock geenen last van haren Coninck gehadt

en hadden omme volck van Boero te lichten, sulcx dat sij alles, wat

haer tegen gaet, sonder eenige schaemte ontkennen, dat wy haer al te

gevalle moeten gelooven.

In tjacht Pegu, dat tot noch toe omme verscheyden consideratien

hebben opgehouden, gaen geladen 13341 Ib. nagelen, welcke t' restant

is van 520945 Ib. soo ons competeert voor ons 2 /3, dewelcke comen

te costen met tollen ende andere ongelden fl. 144880//1//2. Oock sende

met voorsz, jacht de boecken, reeckeningen ende testamenten van de

overledenen, die bij gebreck van papier niet meer als enckelt en con-

nen gaen.

Edele, Erntfeste, Manhafte, Gestrenge ende seer discrete Heere, sal

U E.E, naer onse gedienstighe gebiedenisse ende hertelycke groete den

Almogenden in sijne genade bevolen laten, die wij bidden, U E.E. ge-

lieve te verleenen voorspoedige reijse ende lanckwijlige gesontheijt,

Actum in tcasteel Amboijna desen 29en September Anno 1622,



1024 29 September 1622

Hiervooren hebbe U E.E, geaviseert, Ende was onderteijckent

dat de Engelsz. thuijs van Capn, Vogel U E, onderdanigen dienaer

gecocht hadden, dan sij hebben naer Harman van Speult.

ouder gev/oonte door eenige wangun-

stige (naer t' schijnt) een wederkeericht,

gecregen ende vreemde exceptien erdacht

om naer haren aengeboren aert (gehjck[men]

seyt) haren steert te roeren, sulcx

dat het wederomme coop aff is.

CLIV. CORNELIS REIJERSZ.,

AAN BOORD VAN DE ZIERIKZEE IN DE PESCADORES
8 OCTOBER 1622 ^].

(Afgedrukt China p. 440—442, lees p, 441 r. 13 v.b. voor „van" „in'i

r. 20 v.b. voor ,,0p 21 passato" ,,0p . . . passato", p. 442 r. 16 v.o. voor

„voor d' arrivement" „door t' arrivement", voor „Jappan" „Japon").

CLV. JAN VAN GORCUM,
AAN BOORD VAN HET WAPEN VAN ZEELANT
TER REEDE VAN SUHALY 9 OCTOBER 1622^).

(Afgedrukt Westerkwartieren, p. 273—276, Lees p, 275, r. 7 voor

„Denselffden" ,,Desselfden", r. 18 v.o. voor ,,haeren" „haerer", p. 276

r. 4 voor „anna" ,,anno").

CLVI. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
16 OCTOBER 1622 i).

E.Edel Erentfeste Manhafte wijsse voorsienige seer gestrenghe

E.Edel Heer.

Sedert mijnnen joncxsten in dato ultimo Marti passado par t' jacht

Weesp, die ick hoop, lange voor desen costi gearriveert sal wcscn, is
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hier niet sonders gepasseert, alleenel. dat ons wtterste delegentie ge-

daen hebbe om tweynich cappitael, daer van versien ben geweest, aen

goede geeijste cleeden te inploijeren, gelick de E.Edel Heer bij de

nevensgaende memorie sal connen sien. Hadden wij onsse nagelen aen

den man connen helpen, souden sonder twijffel grooter quantiteijt bij

den anderen gesaem[t] hebben.

Op 10 Septembr, is hier, Godt loff, wel gearriveert wt Mocha ons

fergat Souratte sonder eenich contant, dan alleenel. de somme van

300 ra. van 8en ende 800 gulden aen cabieren off out silver, dat sij wt

een scheepken van Dio gelicht heeft, brachten ons tidinge, dat se twee

van onse schepen, tWapen van Zeelant en Noort Hollandt, schepen van

defens, daer comand. over was Jan van Gorcum, voor Mocha gelaten

hebben, die aldaer over tnemen van de Moorsche schepen van t' voor-

leden jaer door die van den Sampson ende Weesp in questie waren

ende dat die van tlant ons volck van de logie ende 26 man van Twapen

gevangen hadden ende de goederen gearresteert, dan alsoo de voorsz.

schepen op primo Octobr. Godt danck, hier wel gearriveert sijn ende

hiernevens missive van den Commandant van Gorcum gaet, die alles

largo van het gepasserde aldaer adviseert, reffereer mij aen den zijnnen.

Den 4 deser quam de E. Heer Dedel met de Goede Fortuijn ende

Suijt Hollant hier oock te reede, die, Godt danck, drij geweldige Por-

tugiese craecken omtrent Mousambique verdestrueert ende valeruesel.

tonder gebracht heeft, als de Ed. Heer bij dese nevensgaende van de

Heer Admirael in tlargo sal connen verstaen.

Op denselven ditto arriveerden daer noch 4 Engelse schepen, die

den Parssiaen Ormus hebben helpen innemen, soodat de Portugiesen

nu allementom aenstaen ende schade lijden. Den Perssiaen hadde het

fort belooft in handen van de Engels, te geven, dan den vos is te loos,

houdt het nu voor hemselven ende sijn boven 5 a 6 Engelse bosschieters

niet in. In somme, de Engelsen hebben hier wel een costelicke buijt

voor haer particulier ende niet voor haer meesters wt gecregen. Wat
eer sij daer mede begaen sullen hebben, sal hun den tijt leeren, alleenel.

is sooveel, dat se met den Perssiaen tegen de Portugiesen te assisteren

sooveel tijts tsoeck gebracht hebben, datter tvoorleden jaer geen

schepen naer huijs gegaen sijn, hoewel dri scheepsladingh cleeden ende

meest vuijlen indigo sirchees hadden liggen, daer nu noch een bij-

gevoecht is, dat se nu 4 schepen van sin sijn naer Engelandt aff te

65
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dispecheren. De Engelsen hebben hier ongeveer 60 a 70 last Priamantse

peper, van Atchin hier gecomen, a 17V2 Ma, de 30 Ib. hollants, dat tegen

7 ra, den sack is, opgecocht. Sedert het voorleden jaer hebben sij weij-

nich negotie gedaen, niettegenstaende veel cargasoen gebracht hebben

om de groote affronten, die desc suberbe mooren haer in Agra, Amda-

batt, Camb, ende ander plaetsen over t' nemen van seecker moorsche

schepen aengedaen is, Haer compthoiren sijn, soo in Agra, Patana,

Biana, Camb. gelicht, soodat nu alleenel, in Amdabatt, Brotcha ende

hier trafficqueren, Haer agent is, sedert dat over ons in thoff bij den

coninck heeft clachtich geweest, weder affgecomen, seggen wel open-

baerlick in tbijwesen van alleman wt, dat wij de dieven ende see-

roovers sijn, die onder haer vlagge alle de moorsche schepen aenhalen,

daer sij nu voor boeten mosten, dan den nababo Assoff Gaen soude

hem hier over geseght hebben, ghijlieden hebt altijt gesecht, dat

coningen van der zee waert, slaet haer daerwt, infin, laten allementom

niet met haren feniniche staert te steecken, Waer het ander gespuijs

als den president, soude hier in de communicatie wel gaen.

Wij sitten tot noch toe stil sonder van iemant geaffronteert te wor-

den, In Cambaia, daer den gouvr. wegen Assoff Gaen, overste van

tgeheele landt wegen den coninck, procureert 3055 goude ducaten ende

280 ra. van 8en, wil anders ons goet niet laten passeren, dan hoop, alles

wel ten besten comen sal, omdat den gouvr. van Souratte ende Brotcha

mijn groote vrinden sijn,

Wt last van de commissie, UEd. aen de Hr, Admirael Dedel ge-

geven -), sullen hem obedieren ende in alles sijn ordre naercomen.

Tschijndt, de Heer Dedel van meijninge is met 3 [schepen], te weten

Twapen van Zeelandt, de Goede Fortuijn ende Zuijt Hollandt, voor

Goa te loopen om te sien, off hij aldaer de Engelsen, die onder zijn

vlagge sorteren, niet soude vinden. Noort Hollandt blijft hier met alle

de siecken ende coopmansz. liggen. Tfergatt Souratte, soo verstaen,

wil hij met advijs dadelick aff dispecheren, dat toegemaeckt wordt,

alwaer U Ed, alles largo (in Godt wil) sal advisseren.

Op van dage heeft mij de Ed, Heer Dedel ende sijnnen raet andermael

voor den tijt van twee jaeren a 180 gulden s' maents aengenomen, hoop

mij, nu van contant versien ben, soo te dragen, dat UEd. ende de

Heeren Maijoors daer een welgevallen van sullen hebben.
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Nu dadelick noves becomen, dat de Engelse schepen van de vloot

van deffens onder Daboel liggen.

De 3 nieuwe Engelse schepen, die ten 20 Apprill wt Engelandt ge-

loopen ende op 12 deser hier te reede gecomen sijn, bringen tidinge, dat

het houwelick met den prins van Engelandt ende de dochter van

Spaeingen voortganck heeft, daertoe aireede 6 schepen in Engelandt

veerdich sijn om naer Spaengien te gaen, van onsse schepen hebben sij

niet vernomen, seggen mede, dat onsse gesanten wegen de Compa,

naerdat wel 6 maenden in Engelant geweest waren, sonder ter ou-

dientie te comen weder mosten vertrecken ende dat den Coninck seer

verstoort was over het geesselen van den bottelier. lek vraeghde haer,

hoet inn Engelt. stondt, seijden, dat de Engelsen ende Hollanders wel

eenigh met malcandre waren, maer hoet hier locken wilde, wisten sij

niet, par advijs.

Twaer te wenssen onsse twee schepen, wt tvaderlandt herwaerts

gedestineert, wat vroech quamen om de geeijste cleeden, die hier voor

de Zuijt veerdich hebben, costi te senden. De Engelsen, naerdat ick

verstaen, willen een schip naer Atchin affveerdigen. Hadde wel geerne

gesien, datter een van dese schepen in compa. mochte gegaen hebben,

dan de E. Heer Dedel wil geen derselver gemissen, hoop hebbende,

UEd. ons met een advijsjacht van daer sult versien, dat Godt geve ende

alsoo den Patamaer *) op sijn vertreck staet, sal eijndigen ende de E.Ed.

Heer met het fergatt Souratte alles largo advisseren

Hiermede

E.Ed. Erenfeste Manhafte wijsse voorsienige seer gestrenge E.Ed,

Heer, wil U Ed. naer hartgrondel. groetenisse in de protextie des Alder-

hoochste bevelen. Den 16 Octobr. 1622 in Souratt.

CLVII. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
23 OCTOBER 1622 i).

E.Edel Erentfeste Manhafte wijsse voorsienige seer gestrenge E.Ed.

Heer.

Bovenstaende is copia van mijnnen joncxsten pr. via de Masslipatan,

die ick hoop, voor desen UEd. al ter hant gecomen sal wesen.
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Sedert hier niet sonders gepasseert, alsdat op gisteren novcs van

Cambaia becomen hebbe, dat den Gouvr, Aga Sali -), die op sijn ver-

treck staet, alle de packen tot 37 toe met gewelt wt onse logie aldaer

gebracht heeft ende dreijcht ons volck daerenboven, ingevalle sijn

meesters Assoff Gaens goet, dat bij het jacht Weesp wt het Tsiouwels

schip genomen is, niet wederom en restitueerden, dat hij haer gevangen

in boeijen mede bij den coninck sal voeren, dan, alsoo hij op sijn ver-

treek staet ende een nieuwen gouvr. in de plaets (dat mijn goet vrient

is) sal succederen, hoop, dat het geen noot sal hebben, als ons alleenel,

eenige dagen verleth, eer de packen aff sullen connen comen. Over

eenige dagen geleden is den Engelsen coopman in Amdabatt overleden.

De mooren slootten dadelick de logie ende wilden de goederen con-

fiskeren, Hoet affloopen wil, sal ons den tijt leeren. Dese honden sullen

eens met scherpe sporen bereden moeten worden, off daer sal in teijnde

geen huijs mede te houden sijn. De vloot van den heer Dedel heeft vrij

al wat vreese hier gecouseert, te meer verstaen, dat het maer oorloch-

schepen sijn ende de craecken onder Mousambicque geslagen hebben.

Bij dese nevensgaende copia sal de E.Ed, Heer connen sien, wat

coopmansz. ende contante penningen de E. Heer Dedel hier gelaten

heeft ende wat quantiteijt goedren ende cleeden jaerlicx voor de Zuijt

begeert gesonden. Met dit fergatt gaen de 2 packen swarte ende witte

Chinese cangans tot een monster, costen als pr. nevensgaende fac-

tueren, sal met den naesten seer verlangen, hoe deselve U Ed. sullen

gevallen, sijn wat dier, dan soo haest in treijn gebracht is, twijffel niet,

off sullen haest op hant beter coop werden, doordien de wevers voor

eersten daer niet aen wilden, gelick mede met het guineets linwaet, dat

mijns oordeels hier seer goetcoop ende beter valt als op de cust.

Bij nevensgaende memori sal de E. Heer connen sien, wat quantiteijt

cleeden, indigo ende ander waren ende op wat plaets gecocht sijn, hier

veerdich hebben. In gevalle onsse schepen wt vaderlandt hier niet en

arriveren, wenste, dat deselve all costi waren, duchte, hoewel een

beter hoop, vermits te laet op tjaer is, dat hier niet comen sullen. Tot

dien intensie, alsmede dat de goederen van landt eerst aen boort dien-

nen, eer ander lossen, is goet gevonden, hoewel het een ander naem

heeft, Noort Hollandt hier sal blijven liggen, die ick hoop, met Godt

ten voorsten, sijn ladinge rickel. sal becomen.

De Engelsen sijn vast doende een schip te laden om met cleeden naer
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Atchin ende Priaman te senden, daer die (naerdat ick verstaen) van

Batavia sterck om geschreven hebben, ducht, ons een voordeel sullen

afsien.

Soo dese plaets van Souratte eens beivert wordt, wat souder tegen-

staen, dat men sulcken rieken retoeren ende costelicke geladen schepen

voor tpatria als om de Zuijt soude connen affladen, als de Engelsen

jaerlicx doen.

Voorwaer, behoorden naer mijn oordeel in dese conionctuere op den

manificken handel van Perssien te letten, twijffel niet, off sullen wel soo

aengenaem ende eer meer als de Engelsen, onsse geveijn[s]de vrien-

den, onthaelt ende gecarresseert worden.

Doncosten ende wat het fergatt Souratte cost, gaet hiernevens.

Mocha sullen mede veerdich maecken, dat hij neffens Noort Hollt. costi

mach vertrecken; dander, genaempt Brotcha, leijt noch in de rivier,

vrees, dat door mancquement van volck tot mijn groot leetwesen sal

moeten blijven liggen, dat anders verhoopt hadden. Mocha ende Sou-

ratte hebben extraordinaris veel gecost, omdat de Engelsen hier alle

daech beclagen, dat men ons meer voordeels ende liberteijts als haer

geeft.

De E. Heer admirael Dedel heeft mij geordonneert, dat ick weder

reeck. met het compthoir Mocha soude houden ende dat het onder

mijn directie, als U Ed. eens geordoneert hadde, sou staen, dat naer-

comen sullen, dan den coopman de Milde in Mocha seght wel rontwt,

dat hij met mijn off dit compthr. niet te doen heeft.

Hierbeneffens gaet ballance van mijn boecken, die op primo Octobr.

gesloten hebbe, dan alsoo de boecken van Brotcha ende Cambaja als-

mede die van Agra niet en hadde, conde UEd. deselvige voor ditmael

niet toesenden, dan sullen deselvige pr. den naesten senden.

Wt de Heers missive over Masslipatan advisseert de Heer, wat ordre

geraempt is op het manier van boeckhouden, daer geen pampieren van

ontfangen hebbe, doordien den patamaer onder wegen berooft is,

sonder brieven thuijs quam, soodat genootsaeckt sullen wesen onsse

oude manier te achtervolgen Ick hadde gehoopt, dat de E. Heer admi-

rael Dedel mij een formelier daervan gegeven soude hebben, dan seijde,

tselve niet en hadde ende alsoo geen ander materi meer hebbe, sal

eijndigen.
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E.Edel Erentfeste Manhafte wijsse Voorsienige seer gestrengen

E.Edel Hr, wil U Ed. naer hartgrondel. groetenisze in de protextie des

Alderhoochsten bevelen, desen 23 Octobr, 1622 in Souratt. U Ed,

dienstwillighe dienaer

Pr. V. d. Broecke.

CLVIII. JAN VAN GORCUM,
AAN BOORD VAN HET WAPEN VAN ZEELANT
TER REEDE VAN BASSEIN 31 OCTOBER 1622^).

Ed. Manhafte, Eerentfeste, Wijse, Voorsienige seer Discrete Heere.

Mijn Heere onsen lesten aen U Ed. wt Souratte per via de Cormandel

is geweest van den 9e stanty, waervan hierneffens copie is gaende

alsmede copie van eenen andere wt Mocha mede over de Custe van

Chormandel onder couverte van den Heer Gouverneur Abraham van

Uffelen, waerwt syne Ed. alsmede wt het schrijven van den Heer

Admirael Jacob Dedel van het voorige gepasseerde is geinformeert.

Naer datum van dien, voor Sahalij noch leggende, sijn op den 13e deses

bij ons gecomen drie nieuwe Engelsche scheepen, genaempt de Dis-

couvre, de Reformatie ende de Blessing. Sij quamen nieuw wt Engelant,

wij hadden gehoopt goede nieuwe tijdinge wt haer van tVaderlant te

becomen alsmede advijs van twee nederlantsche scheepen, die wt het

Vaderlant recht op Souratte soude comen, dan ditto Engelschen, haere

aengeboome conditien volgende, hebben niets wt haer konnen te ver-

staen krijgen.

Wij hebben alhier voor Zahalij in tverversschen onses volck gecon-

tinueert tot den 25e deses, dat de Heer Admirael, considererende, het

noodich was, alsoo de drie Engelsche scheepen van defentie onder

Soccotora van ditto Heer Admirael door quaet weder afgedwaelt, niet

en vernamen, dat men ditto scheepen soude gaen soecken langs de

Custe van Indien, hebben derhalven alle de siecken wt onse neder-

lantsche scheepen overgescheept op schip Noort Hollant, laetende

ditto schip om de siecken te verversschen noch voor Zahalij leggen.

Syn alsoo volgens resolutie op dato 25e Octobris van de reede van voor

Zahalij vertrocken met de scheepen de Goede Fortuijn, t' Wapen van
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Zeelant ende Zuijt Hollant, niet twijffelende, of wij souden tusschen dit

ende Goa de vernoemde Engelsche scheepen rencontreren. Den 28e

deses hebben den vice Admirael met sijn 3 Engelsche scheepen van

defentie voor Bassing ten ancker vinden leggen, alwaer wij bij haer

geset hebbe.

Den 29e smorgens is bij den Heer Admirael den raet van defentie

vergadert, die proponeerde, of het niet geraden en was ende tijt ende

weeder niet en soude willen toelaeten, dat men met de gantsche vloote

langs de Custe soude loopen naer Calicut ende daeromtrent om te

ondersoecken, wat negotie aldaer ten dienste van beijde Compaignien

soude connen gestabileert werden. Dan, den raet considererende, dat

ons principale disseyn ende last is, dat men de karaken binnen Goa

soude houden ende bevindende, dat bijaldien wij beneden Goa naer

Calicut liepen, men te veel tijts soude consumeren, eer men in de wint

wederom soude op connen comen, waerover die van Goa gelegentheijt

soude crijgen om eenige karaken te depescheren naer Portugael, ditto

raet heeft derhalven geresolveert, ten fyne men verseeckert soude sijn

bijtijts voor Goa te konnen comen ende de Portuguissen te frustreren

van haere voijage, wy weder naer Souratte soude keeren met de voorn,

Engelschen omme de gantsche vloot aldaer van alle nootsaeckelick-

heden te deeghen te versien, te meer dewijle wy voor seeckere tijdinge

hebben, dat de geeschappeerdc karaken omtrent Mousambique met het

gallioen in Augusto in Goa al waeren gearriveert, alsmede datter noch

eene karake van het voorleden jaer was blijven overleggen bij gebreck

van ladinge. Hebben mede gesien wt de veroverde brieven, dat tegen

den aenstaenden tijt wederom 4 karaken wt Portugael soude gedepe-

scheert werden, waervan aireede twee in twater lagen. Wt de copie

van ditto veroverde brieven sal U Ed, alles pertinentelijck konnen

verstaen, alsoo die bij den Heer Admirael aen U Ed. gesonden werden.

De vloote van defentie, voor Goa leggende, sal aldaer ten minsten

tot half ofte ultimo Maert anno 1623 moeten tardeeren, sullen wij ver-

seeckert sijn, datte karaken geen retouren in Portugael sullen brengen

ende soo lange tarderende, salt onmogelijck sijn, dat wy met ditto

vloote in de Comores sullen komen te ververschen, alsoo d' onse nu

seeckerlijck bevonden hebben, dat het Westenmouson primo Martij

aldaer al begint door te waeijen, want onse scheepen in derwaerts

vaeren kreegen den 9e Martij passato den wint S.W. die daernaer
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continuelijck soo gehouden hebben, waerover, indien noch 2 a 3 dagen

vertoeft hadden, nae alle apparentien de Comores niet soude hebben

gecregen. Soo wij dan nu tot half Maert voor Goa bleven, souden

moeten bij Zuijden Madagascar omloopen om in Mousambique te

comen ende de scheepen, vier maenden voor Goa sonder ververssinge

gelegen hebbende, souden moeten eerst een waeterplaets soecken,

waerover den tijt te cort soude comen te vallen ende principalijck de

gelegentheijt onser scheepen ende de dispositie onses volcx soude het

niet willen toelaten.

Het schijnt, dat de Heeren Raden van detentie niet wel geinformeert

sijn geweest van twaeijen van tmousson, als d' onse nu by experientie

bevonden hebben. De Engelschen hebben ons mede te verstaen ge-

geven, dat eenige haerder scheepen in teerste van Maert wt Souratte

waeren geseijlt, die de langte van t' Suijdeijnde van Madagascar niet

konden bezeijlen, waerdeur genootsaeckt sijn geweest aen Madagascar

te loopen ende te verwinteren. lek hebbe mede voor desen wel ver-

staen, dat de scheepen, in tleste van Maert van Goa vertreckende, noch

bequamelijck in Mousambique connen komen, maer d' onsen ende de

Engelschen hebben nu contrarie bevonden. Wij hebben wel meerder

materie om te schrijven, maer by gebreck van tyt sullen ons refereren

aen tschrijven van den Ed. Heer Admirael, die U Ed. ende d' Heeren

Raden van alles in tlange zal verwittigen.

Tot leetwesen hebben wy wt ditto Heer Admirael verstaen, dat

Sr. Willem de Milde U Ed. is sendende seeker firman, hetwelcke hij

seyt bij ons gemaeckt te syn met die van Mocha, maer het is contrarie.

Heeft hij soodanige firman ofte accoordt met die van Mocha gemaeckt,

is buyten ons weeten, maer hetgeen wij met die van Mocha gedaen

hebben ende met onse gewoonlijcke hant onderteeckent, daerop oock

het accoordt geslooten is, daervan hebben pr. den voorigen aen U E.

copie gesonden. Syn noch pr. desen andere autentijcque copie sen-

dende, die van woort tot woort niet anders mede en brenght, als het-

geene wij aen die van Mocha hebben gegeven, doet derhalven seer

qualijck, dat U Ed. met een onrecht firman soeckt te abuseren ende

ons te accuseren, alsoff niet beeter en wisten.

Hiermede

Ed. Eerentfeste, manhafte, wijse, voorsienige seer discrete Heere,

bevelen U Ed, in de protexie des Alderhoochsten, die U Ed. wil be-
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waren in langdurige gesontheit ende voorspoedige regeeringe, ge-

schreven in tschip t' Wapen van Zeelant, leggende ter reede voor

Bassing, den lesten October anno 1622.

U Ed. altijt onderdanigen dienaer

Jan van Gorcom,

Hierneffens gaen seeckere copien

van missiven, daervan by den voorgaende

mentie gemaeckt is, doch om de dickheijt

van package niet gesonden.

CLIX. CORNELIS REIJERSZ.,

AAN BOORD VAN DE ZIERIKZEE TER KUST VAN CHINA
20 NOVEMBER 1622.

(Afgedrukt China, p. 442—447, 121—122, lees p. 444 r. 3 v.o, voor

,,moch" „mach", p. 445 r. 7 v.b. voor ,,Sr" ,,den Hr", r. 13 v.o. voor

„haeren" „haerer", schrap r. 12 v.o. „die", lees r. 4 v.o. voor ,,effeckte"

„affeckt", p. 446 r. 11 v.o. voor „Coninch" ,,Coninck" p. 447 r. 5 v.b.

voor ,,Mestieses" ,,Mistisses", p. 121 r. 20 v.b. voor ,,staen" „staende",

p. 122 r. 4 v.b. voor „der" ,,van de", r. 19 v.o. en elders voor ,,Formosa"

„Formooza", r, 16 v.o. voor „blijven ende" „blijven leggen ende").

CLX. JACOB DEDEL, AAN BOORD VAN DE GOEDE FORTUIJN
TER REEDE VAN SOERATTE 30 NOVEMBER 1622 1).

Edele manhaftc wijse voorsienige ende seer discrete Hr.

Mynnen joncsten aen U Ed. is gev^eest ulto. Octobr. met het fregat

Suratte, daermede alle pampieren van tgepasseerde syn gesonden,

waervan hiernevens copije gaet, sedert niet gepasseert, dan wij sijn den

6en deser met de schepen Goeden Fortuijn, T' Wapen van Zeelant ende

Zuijt Hollant, de Engelse, die pressant waren, mits een etmael voor ons

van Bassayn geseijlt, drie etmael eerder alhier voor Sehoaly gekomen.
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U Ed. seer aengename over Paliacatta in dato 22 Julij passado onder

couverte van Sr. van Uffelen hebbe ick den 9en deser ontfangen,

d' inhouden verstaen, hebbe ordre gestelt, sooveel mogelijck is, dat U
Ed. goet contentement in sorteringhe van cleeden voor de inlantsche

negotie dienstich sullen gesonden worden, t' Waer seer goet geweest,

dat UEd. gespecificeert hadde, wat sorteringe van cleeden meest wert

geconsumeert, opdat gesonden cargasoen hadde mogen ramen. Sedert

den ontfanck van U Ed. jonckxsten hebbe die wat geremedeert t' cappi-

tael met t' 12 duijsent reaelen van 8en te vergrooten. Het compt seer

qualijck, de Mayores geen schepen herrewaerts gedisteneert hebben,

opdat de coopmanschap, alhier gereet, wat spoedich U Ed, toegesonden

ende met t' schip Weseph, terwijle de vloot voor Goa leijde, de custe

van Mallabaer hadden mogen besoecken ende sien, wat stabulatie in

negotie ware te proccureren. Tschip den Sampson heeft voorleden jaer

een scheepken van Cananor in tgesicht van Mocha aengehaelt ende

daer tot 2000 goude ducaten genomen. Ofte den Calecouter daerbij

geintresseert ende hem aentrecken sal, sal den tijt leeren. De schepen

tWapen van Zeelant ende Noort Hollant hebben ingeladen 158 packen

met cleeden ende 42 packen met indigo sarchees. Het ware te wen-

schen geweest, den indigo bij de handt ende deselve hadde mogen

laden. Dan, alsoo den tijt niet vereijscht daerna te wachten, sal t' schip

Weseph daeromme gesonden worden. Die van Cambaije en hebben

de 49 packen noch niet gelargeert, syn by den luijtenant van den

nieuwen gouverneur van Cambaije aldaer gehouden ende verhindert

geworden, dat se Agasali mede vervoert heeft; sij versoecken, dat wij

daer willen comen negotieren alsmede 2 passen voor haere schepen

naer Mocha verleenen, daerop haerluijden geavyseert is, dat wij ge-

negen sijn haer te accomoderen ende in alle vrintschap te continueren,

bijaldien sy luijden desisteren van haer quade procedueren ende ons in

handen geven, t' gene met gewelt ende onrecht onse coopluyden aldaer

ontnomen hebben, dat wij oock niet gelooven, dat het wel meenen

ende onse vrientschap begeren, tensij dat de vruchten van relachatie

van de ontweldichde coopmanschappen gesien werde; daer is een oor-

saken van hoope. Den tijt sal de wtcomste geven. Wy syn geresolveert

te seylen pmo. decembr. naer Goa ende aldaer soo lange te leggen,

dat sullen versekert syn de craecken van hare voeijagie naer Lixboa

versteecken te hebben. De watersnoodt sal ons hart drucken, dan, soo
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de vaten preserveren, by de 4 maenden sal strecken, lek wete niet, of

den tijt sal connen lyden, dat mijn naer Persia vervoege, vermits aen-

staende Zuijtmouson, soo ontrent Calecut geen water becomen, aen de

oostsyde van Ceylon sullen soecken wat mogelijck, sal niet naerlaten

ende in alles gouverneren naer den inhouden van de advisen, die met

Weseph syn verwachtende, waermede

Edele manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Hecre, bidde

Godt almachtich U Ed. te conserveren in langhduerige gesontheyt ende

prosperiteijt, in tschip den Goeden Fortuijn, leggende geanckert op de

reede van Suratte voor Sohoalij, ady ulto. Novembr. 1622.

CLXI. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
30 NOVEMBER 1622 »).

E.Edel Erntfeste Manhafte wyse voorsienige ende seer gestrengh

E.Edel Heer.

Bovenstaendc is copye van mynnen joncxsten per het fregat Su-

ratten, dat ick hoop, voor desen al costi gearriveert sal zyn.

Tsedert zyn myn wel geworden U E. seer aengename missive pr. vija

de Masolipatan, deen gedateert van den 8 May, d' ander op 22 Julij

lestleeden, den inhout derselver met het arrivement van tjacht Weesp

wel verstaen,

Tis my van harten leet het misnoegen, dat de Heer van mij heeft

over het stuck van de indigo ende tsenden van de weynich cleden van

hier costi, neme Godt tot getuyge, dat het geern anders gesien hadde.

In gevalle van contant versien waer geweest, wat soude mij meer

ontbreecken de Compa. dienst te doen ende de E. Heer sulcken goeden

contentement te geven als ander, te meer mijn eer daeraen gelegen is.

Den indigo Bijana met den Sampson was voor mijn arrivement door

ordre van Ravensteyn al opgecocht, die van Sirchees cochten wij,

omdat den Sampson niet ledich soude vertrecken, cleeden wacren

doen op een stel ende spronck niet te becomen als tot hogen prijs ende

uytschott van alle man, daer ick niet anders als schande mede behaelt

soude hebben ende de cleden ongetwyffelt costi de packhuijsen be-

waren. Met indigo sullen nu ophouden, totdat de geordineerde quan-
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Uteijt cleden besorcht zijn, tenwaer van contant in overvloei versien

wierden. Dat de goederen, door den Sampson gesonden, soo qualick

geconditioneert costi gecomen zijn, is my leet, hebbe de schipper noch-

tans ten hoogsten belast daer wel op te passen. De nagelen, per Weesp

hier gelost, connen niet quijt worden, doordien meest bedorven aen

lant gecomen sijn. Het is een verdrietighe saeck, dat de schippers soo

onachtsaem zijn ende haer eer niet beter betrachten om des Comps.

goederen wel gepreserveert aen den man te brengen.

Van de schepen wt Vaderlant verneme noch niet, Twijffel niet, off

Weesp sal al op comende wech wesen, daer met devotie sullen naer

wachten.

Dat met Weesp geen cleden gesonden sijn, is oorsaeck, daer geen

tyt en was om hem langer te houden liggen, doordien het quaet weder

op handen quam. Hebbe dHr. Dedel van alles geinformeert, die mijn

boecken ende alle de dependentie van dien doorsien heeft ende de

generale boecken, soo verde gcsz. syn, medegenomen. lek hadde ge-

hoopt die behoorlijcken geslooten neffens hem te senden, dan omdat

de boecken van Agra ende Cambaja niet gearrivt. waeren, heeft het

voor dit mael, tot myn groot leetwesen, niet connen sijn.

Met het stuck van Perssien had men in dese conjoncture wel be-

hooren mede voort te vaeren, dan sien voor dees tyt daer v/eynich

apparentie toe, tenwaer de schepen wt vaderlt. off Weesp bij tijts

verscheenen.

Belangende de pretentien bij den nabab Asoffgaen, sullen dat met

geschencken van den hals moeten schuijven, want, soo eens soo verde

comen, dat een contentement geven, sullen immer meer gedaen werck

hebben ende allementom geaffronteert, de negotie verhindert ende de

goederen gearresteert worden; daer als in myn voorgaende die van

Cambaia de eerste roervincken van zyn, dan hoop, alles wel ten besten

sal affloopen, omdat ick die van Suratte waerschouwe, dat men haer

schepen, in gevalle onse goederen niet gelargeert worden, oock sal aen-

tasten. Hierneffens gaet een pryscourant van tgeene men jaerlycx hier

souden connen venten, van gelijcken, wat quantiteijt cleden de E. Hr.

Dedel ordineert costi te senden.

Verlange seer te verstaen, hoe de E. Heeren de gesonden cleden

bevallen. In Noord Hollant hebben seecker witte, blau en swarte, brec

ende smalle bafta met een pack van aldcrhande sorteringe cleden voor
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tvaderlant gescheept, die naer myn gevoelen doch alles onder cor-

rectie, te weten de verscheyden colleuren in Vranckryck ende de blau

en swerte in Oostlant, wel getrocken sullen wesen.

In het jongste contract, door d' onse met die van Mocha gemaeckt,

ben vrij al wat beducht, vrese, soo men daer geen lichte schepen voor

en brengt om haer vrese aen te jaegen, datter voor eerst geen retouren

vandaen sullen comen; die van de schepen hebben wat te onvoor-

sichtich gehandelt, dese mooren van Souratten zyn der vry al wat te

moediger op geworden.

Het insivil procederen door die van de Sampson en Weesp in tnemen

van de moorsse schepen tvoorleden jaer, daer de Compe. meer oneer

ende disreputatie mede is aengedaen, als proffyts van genooten hebbe,

heeft onse natie hier al vrijwat in cleynachtinge gebracht, te meer

datter soo traechachtich met de valsse passé gehandelt is. De Compa,

mocht willen, dat sulcx tot noch toe niet begonnen en waer, duchte,

dat haer hier naemaels noch smerten sal. Den overtreffelycken handel

van Mocha ende Souratten isser mede bedorven, alleenelyck excempel

aen die van Mocha ende Cambaia, die niet alleen de goederen harres-

teren, maer verhinderen de negotien ende affronteren daerenboven

den Compe. derwaerts geweldich. Men sal moeten in alle gevallen de

saeck van Assoff Gaen met geschencken soecken te middelen om van

geen ander meer gemollesteert te worden, off sullen nimmermeer geen

rust hebben om buyten den limite van Souratten te trafficqueeren.

De principaelste van de stat doch meest benianen syn seer ver-

wondert, dat wy Dio niet soecken te vermeesteren, soudent geerne

sien, het in ons handen waer, daer middelen genoch toe soude wesen

ende jaerlycx meer als eenige plaets, die de Compa. in Indien heeft,

opbrengen soude, heeft aen dees zijde een bequame haven off revier,

daer schepen van 2 a 3 hondt. last genoch ende segour connen in

leggen. Dio is een van de beste melckoijen, die de Portugiesen in Indien

hebben, zijn nu Ormus quijt, sijn seer voor ons beducht ende provi-

deren het casteel van amonitie ende mantmentes geweldich ende alsoo

geen ander materi meer hebben om desen te prolongeren sal eyndigen.

Hiermede

E.Edel Erentfeste manhafte voorsienige ende seer gestrenge Ed. Heer

wil U Ed. naer hartgrondige groetenisse in de protextie des Alder-

hoochsten bevelen, desen ulmo. Novembr. Ao. 1622 in Souratten.
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CLXII. LENAERT CAMPS, FIRANDO 30 NOVEMBER 1622 1).

Edele gestrenghe wijse voorsinnighe seer discrete Heere.

Hoewel wij UEd, met de scheepen de Trouwe, Haerlem, Bantham,

Muijden ende tjacht Cleen Tholen, die den 27 Octr, ende 5en Novr,

van hier gescheijden zijn, van alles largo gesz. hebben, gelijck wij oock

met de joncke Firando van meijninghe syn te doen, die (soot den Heer

gelieft) den lOen Desember volgen zal, hebben wij deze occasie van

tvertrecken van de Engelse Buil niet willen laeten verbij gaen, sonder

ons met dese weijnige regulen aen UEd. te vertoonen, die wij om
redenen abrivieeren ende oock geen copijen van onsen voorgaende

sendende sijn. De Engelse Maen is den 25 November van hier ver-

trocken, die rechtdoor naer Jambij om peper te laeden gaet, de Pals-

graeff, gelijck wij voor desen geadviseert hebben, is mede derrewaerts-

aen geseijlt. Off beyde dese groote scheepen haeren last van de peper

daer soo gereet leet, als sijluijden seggen, twijffele ick seer, zij sijn

beijde leech van hier vertrocken, nemende niet een stuijver contant

mede, gelijck oock de Pepcrcorn. Off hij op de Cust van China (waer

een tyt lanck geordonneert is bij te houden) yet sal opgedaen hebben,

sullen wij tot zijnder tyt geerne verstaen.

De Bul, die, soo zij zeggen, rechtdoor naer Batavia gaet, heeft par-

thije contant mede, dan sijn altsaemen ordinarise schuijten, doordat

geen fijn hebben connen becomen, noch oock geen wetenschap daervan

hebben, dit silver sal haer, soo ick meyne, seer discomodeeren. Veel

proffijtelijcker oordeele ick voor haere Mrs. te sijn, soo de sijdewaren

naer Engelant gescheept hadden, dan tschijnt, dat se niet connen ge-

doogen, dat wij haer yet voordoen, ofte willen altyt nabossen, welck

haer dickmael schaedelijck is.

Met dese Bul gaet Joseph Caquerem -), die door syn kaeckelen alhier

onder de haere vrij wat gesien is geweest. Off sijnne praetiens costij

sooveel gelden sullen, wete niet. Hij, alle die hier sijn geweest ende

die hier noch sijn, verachten Jappan tot in den gront, daer wij haer

sooveel in stijven, als doenlijcken is. Oordeelent U Ed. met ons goet,

soo geUevet U Ed. aldaer van gelijcken te doen^). Ick verclaere

met waerheijt, soo wij connen t' onser wensche commen, dat de

Compa. nooijt proffijt gevender plaetse in Indien hebben gehadt,
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noch hebben sullen, als Jappan is, wanneer de Engels, daeruijt sijn

ende de Portugiesen niet weder in en laeten. Dengelsz. hadden desen

jaere ordre van al tesaemen naer Jaccatra te comen ende mede te

brengen al datter was, laetende niet meer als 2 a 3 man hier om te

sien, wat wij deden, dan tschijnt, dat verachteringhe van reecke. ende

quade menagie haer desen jaere noch hier hout. D' Elisabeth blijft

hier op tlaetste leggen, die de reste van toverschietende contant mede-

neemen sal, daermede naer Batavia gaet, dat oock niet als ordinarise

schuyten wesen sullen, gelijck de Buil medeneempt.

Met onse joncke Firando (die den Almogende wil geleijden) sal gaen

noch 50000 Rn. van 8en in fijn silver ende meer, soot tijdelijck becomen

connen, een goet deel bruyn blauw cangans, pertije houtwercken, ijser

ende 1000 picols schoon cooper, dat in tvaderlant naer onse gissinghe

ongevaerlijck 1^2 cent percento avance geeven sal, dat proffytelijcke

ballast is ende, onder correctie, de moeijten waerdich achte van eenich

schip, dat naer tpatria vertreckt, eenighe daegen op te houden. Tsal

aldaer naer onse calculatie rendeeren in de 80000 gl. ende tcost de

Compa. ontrent 32000; langer als 10 Desember, gelijck wij geseet

hebben, sullen wij de joncke niet ophouden, dan sal genootsaeckt sijn

de Pescadores aen te doen om tcappitael aldaer te laeten, ofte ten-

waer, dat eenighe der commandeur Reijersz. sijnne scheepen in tvaer-

waeter vant, wanneer naer overleveringhe rechtdoor sal gaen, gelijck

wij haer lasten sullen.

Met het voorseyde contant sal de Commandeur Reyersz. uijt Japan

becomen 130000 Reaelen van achten. Sent ons het toecommende jaer

goet cargasoen ende doet het ons senden, soo sullen wij niet alleenlijck

sooveel silver retoereren, alsser van nooden sij, maer de Heeren Mrs,

sullen van het overschot sooveel Chineese waeren becomen, als se

jaerl. connen vertieren, sonderdat het Haer Ed. yets sal costen, jae,

sullen perticipanten van des Keysers zilvermijnen werden, dat ick bij

deesen aireede geaprobeert houde. Nopende tgene ick daervan in ons

verthoon hebbe aengeroert, als wesende September, eer wij begosten

te vercoopen ende in Desember, als tvoorsz. contant geretoureert is,

welck niet meer dan 3 maenden sijn, daer wij van 6 geseet hebben;

duysent picols sijde sijn soo haest in Japan te rechten als hondert*),

d' advijs.
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Hiermede

Edele Gestrenghe wyse voorsinnighe zeer discrete Heere. Wij U Ed.

naer onse hertelijcke groetenisse te Gode zyn bevelende,

Actum op tComptoir Firando desen 30en November Ao. 1622.

Was onderteyckent UEd. dienaer

Lenaert Camps.

CLXIII. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
8 DECEMBER 1622 ').

E.Edel Erntfeste Manhafte wyse voorsienige ende seer gestrenge

Ed, Heer.

Bovenstaende is copije van mynnen jongsten. Sedert is hier niet

sonders gepasseert, alleenelyck dat dhr, Dedel op 2e deser met zyn

4 schepen ende 2 Engelsen, de Orpheus ende Royael Anna, vertrocken

is om voor Goa te gaen beletten, datter dit jaer geen schepen naer

Portugal souden vertrecken. Godt geve, dat tot haer voornemen mogen

geraecken. Den Diamant is hier blijven leggen, omdat niet veerdich

conde worden, die nu haer water nabrengen sal ende voorts na ons

fregat Mocha wachten, dat, in Godt will, na 5 a 6 dagen veerdich

sal wesen,

De E. Hr. Admirael hadde geern op 25 Novembr. vertrocken, dan

omdat den Engels, vice Admirael voorwierp van pmo. Decembr, hun

sulcx hoewel tegen syn danck te gevalle gedaen.

Op 5e deser schrijven van Cambaia becomen, dat onse coopl. seer

qualick mishandelt ende naer boven in thoff gevoert worden, niet-

tegenstaende sij de goederen in arrest houden. Tschynt, dat de goe-

deren met het volck wel gelargeert souden hebben, soo ick haer borge

hadde willen stellen, dat de 3050 ducaten 380 realen boven in thoff van

Assoff gaen soude gerestitueert worden, daer niet heb connen in

verstaen mij sonder ordre in te steecken, te meer dat ingevalle ons

eens soo verde comen te vergeten ende eens voldeden, dat nimmer-

meer gedaen werck ende alleman, als in myn voorgaende gementio-

neert, souden genootsaeckt sijn te contenteren. Hoop, dat alles noch

wel ten besten sal locken, soo niet, moeten patienteeren, dan alleven-
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hoop, dat de negotie voortganck sal hebben. Soot niet door ons

en wort, sullen segoure benianen daertoe gebruycken. De Engelsen

en dit jaer, die oock over 8 a 10 dagen vertrecken, 3 groote

pen naer Engelant, geladen met 800 balen Persiaense zyde, ontrent

bahar peper, die tegens 70 R. van 8en de 10 sacken Bantams met

>ten en all opgecocht, voorts pr.ty van 2400 balen slechte indigo

ees ende sommige van Bijana, groote quantiteyt Cambaesse ende

eratse cleden.

;r van haer schepen met een jacht versenden mede over 1 a 2

1 naer Ormuis, die al meest moorsse goederen op vrachtt innemen,

sy wederom in aensien met die van tlant mede commen, ver-

ten wt Ormuis wederom 1000 balen sijde, soodatter sonder twyffel

een groot schip dit jaer volgen sal.

: schip de Discovcrin, dat costi vertreckt, heeft veel cleden in, die

r getrocken sijn, bringen booter ende ander mantementes meer

soo verstaen, wil Atchin, Tico ende Priaman aendoen, daer, na

jrstaen van de cust, wel wat opdoen sullen. Thoolen is op de

gearriveert, die secht, in gevalle van Guseratse cleden in plaets

jntanten versien waere geweest, soude ongetwyffelt een schoon

peper in Atchyn becomen hebbe,

:ostelycke tulbanden, bij Weesp verovert, hebben in tWapen, als

ture blyckt, gescheept, niettegenstaende wel weten, costi geen

n syn, dan omdat hier in de alfandega -) niet mocht comen sonder

moyten. In gevalle de packen van Cambaia niet genomen en

i geweest ende met dese schepen vertrocken waeren, twyffel

f de E. Hr. soude een beter genoegen gehadt hebben.

Hiermede

E.Edel Erntfeste manhafte wijse voorsienige seer gestrenge E.Edel

Heer, wil U Ed. naer hartel. groetenisse in de protextie des Alder-

hoochsten bevelen, desen 8 Decembr. Ao. 1622 in Suratten,

U Ed. dienstwilligen dienr.

Thoolen is op de custe gearriveert, die seght, P. van den Broeckc,

in gevalle van guseratse cleeden in

plaetsse van contant versien waer

geweest, soude ongetwijffelt een schoon

prtije peper in Atchin becomen hebben.

66
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CLXIV. LENAERT CAMPS, FIRANDO 10 DECEMBER 1622 1).

Erntfeste Manhafte wyse voorsinnighe seer discrete Heer.

Onsen jongsten aen U E was pr. tEngels schip den Buil, die op

3en deser van hier vertrocken is. Tsedert is niet sonders geinnoveert,

dat deesen te corter doet vallen ende alleenlijck dient tot verselschap-

pinghe van tcargasoen, dat UE. pr. de joncke Firando zyn sendende.

Met deselve sal UE. mede becomen, gelijck wij in onse voorgaende

missiven hebben geseijt, extract uijt het journael ende van tComptoir

Generael mitsgaders copije der balance onser boecken, op 5 Desembr.

getrocken, daeruijt UE. volcomentlijck sal connen zien, watter tsedert

voorleden jaer in coopmanschap is omgegaen, als oock wat ons comp-

toir debet ende credit staet. UE. gelieve dienvolgende alle gebreec-

kende posten mede te doen registreeren, opdat daccoord gaen mogen.

Wat op tcomptoir Generael niet breet genoech verhaelt staet, sal UE.

claer in tjoumael connen doen zien, daeraen ons gedraegen ende in

desen daeivan geen voorder verhael doen.

De Guineesse lijnwaeten, die ons toegesonden waeren, hebben al

tsaemen tegen 7 R. van 8en tstuck vercocht; UE. geheve ons t' naeste

jaer noch van 2 ps. te laeten versien ende alsulcx als bij onse voor-

gaende meer geseijt hebbe, gelijck oock van een goede ame wrijntint,

die bij Zynne Magt. aengenaem sijn sal. Desen eijndigende, bevelen

wij UE,

hiermede

Erntfeste manhafte wijse voorzinnighe discrete Heere den grooten

Godt in Zyrme Almogende bewaeringhe. Actum op tComptoir Firando

desen lOen December Ao. 1622.

CLXV. CORNELIS VAN NEYENRODE, AAN BOORD VAN DE
GRONINGEN IN DE BAAI VAN TEYSINKITT 3 JANUARI 1623 >).

Manhafte wijse seer gestrengen Heer.

Naerdat den Gouden Leeuw wtt de Piscadores vertrocken was, daer

de E, Commandeur Reyerssen UEEd. van alle t' gene tot die tijt toe
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gepasseert is, mede geadvijseert heeft, sijn wij met 8 seijlen, te weten

het schip Groeningen, dEngelse Beer, den Sampson, de Haen, Sinte

Nicolaes, Victoria, Paliacatte ende Sinckapura den 18 October wt de

Piscadores t' seyl gegaen naer de reviere van Chincheu met ordre om
de Chinesen alle mogel. afbreuck te doen, dewijle door geene reden

haer connen bewegen om met ons in de Piscadores te comen handelen,

veel min ons in haer landt eenige handel toe te laten, gelijck UEEd. als

boven par ditto Leeuw sullen verstaen hebben. (Het vervolg van deze

en de volgende alinea zyn afgedrukt China, p. 125— 128; daar p. 126

r. 7 v.b. in te voegen tussen „sien" en „dat" ,,120 coppen", r. 8 v.o,

te lezen voor ,,ons" ,,onser", p. 127 r. 15 v.b, voor ,,cnassers" ,,cnas-

ters", r. 8 v.o. voor „so eenighe" ,,sommige", r. 4 v.o. toevoegen tus-

sen „hebben" en ,,tot ' „ons", p. 128 r. 6 v.b. tweemaal „de" schrappen

en voor ,,aen niet" lezen ,,niet aen", r. 12 en 15 v.o. te lezen voor

,,Heytinge" ,,Heytingh". Na ,,oevers droech" volgt een nieuwe alinea:)

Den 7 December syn met Groeningen wt de reviere van Chincheu

naer de Piscadores tseijl gegaen, daer den 8en dicht bij tnaeste eijlant

van tfort ten ancker quaemen, doch door harde scherpe wint ende

stercke stroomen sijn des nachts van ons ancker gespoelt ende alsoo

den schippr. het plechtancker hadde laten vallen, heeft mede niet lange

gehouden, soodat ons smorgens vonden soo verre beneden de Pisca-

dores, dat het suijdel. eijlant qualyck conden sien, waerdoor genoot-

saeckt waren onsen coers weder naer de vaste custe te stellen ende

quaemen ontrent 10 mijlen beneden Chincheu te lande, alwaer ons

tusschen den 10 en 11 ditto soo harden storm beliep, die ons 36 uren

bijbleeff, dat in alle de tijt niet een hant vol seyls conde voeren ende

al 5 voeten in tschip hadden, sijnde door onachtsaemheijtt, van die

daerop behoorden te passen, niet een pompe, die bequaem was om te

gebruijcken in tschip, soodat oock genootsaeckt waeren een goede

partie over boort te werpen, totdat eijndel. met een pompe ende met

baelien t' schip drooch hebben becomen. Groeningen is een swack

schip ende en is noch en wert niet naer behooren onderhouden, soodat

de Ed. Heeren Meesters daer soo lange geenen dienst aff sullen ge-

nieten, als wel behoorden. Door desen storm syn gedreven tot op de

hoochte van 22yo graet, alwaer ontmoet hebben den 14 ditto het schip

Haerlem dat sedert den 27 Octobr. nevens de Trouw wtt Japan was
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geweest, hebbende inne eenich timmerhout, cangans, Japanse rocken

voor tvolck ende 24000 realen van achten in Japans silver om in de

Piscadores te brengen, maer in toversteeken van Chincheu heeft mede

de eijlanden gemist, gehjck ick vreese, wel alle, die van Japan souden

commen, gedaen sullen hebben, tenwaere sij een beteren coers daer-

naer gestelt hadden, als dese gedaen hebben. Dit ontberen van de

vloote wt Japon sal de E, Commandeur Reijersen ende de scheepen

hier op de custe scer qualijck comen, alsoo door deselve met gesont

volck, dat seer van node hebben ende veel andere nootwendicheden

souden versien sijn geweest. Wij hebben bij resolutie goetgevonden

het hout, cangans ende Japanse rocken wt Haerlem over te nemen, het

silver is, Godt betert, hier noch niet van noode, soodat het daerinne

laet blyven, te meer het contant, met den Gouden Leeuw gecomen,

weder terugge is gesonden. Die van tschip persisteeren seer hert, dat

het schip verdubbelt moet sijn, ofte soude in corten tyt niet meer te

helpen sijn, oock heeft veel volcx op, dat haeren tijt geexpireert is, dat

oock vrijwat moetwillich is, sij seggen oock geen instructie te hebben

om haer naer te reguleeren, noch oock geen copien van brieven, fack-

tueren ofte andersins, dat seer vreemt is, men de schepen alsoo wtt

Japan soude senden, gelyck de boer sijn eenden wtsont, soodat het

schip niet hebbe derven noch connen ophouden, het volck van de

schepen de Mane ende Hont, daerop synde ende haeren tijt niet wtt

was, sijn daervan gelicht,

(Het begin van de volgende alinea is afgedrukt China, p, 129, daar

te lezen r. 17 voor ,,verbeteren" ,,beteren". Na ,,bequaem weder is"

volgt:) maer op veel plaetsen, daer wij geweest sijn, is de gront seer

scherp sant oock somtijts steenich ofte oock wel sandt met cleijne

steentgens gemenght, dat ons anckers ende touwen gecost heeft.

Soo UEEd. goet vonden, dat men de schippers belaste, dat sij op de

scherpe gronde rottangtouwen gebruijckten, die van Java mosten ge-

sonden werden, soude wel proffijtelijcker in anckers ende touwen

vallen als iegenwoordich ende is heel wel doennel, als t' selve door

expresse ordre op thoochste belast wierde, want door de hoverdie van

de schippers anders daer qualyck toe te brengen sullen sijn. De schepen

ende iachten sijn alle seer sober van touwen, anckers ende seijlen

versien, soodat ick vreese, sij niet alle dit mouson op de custe sullen

connen houden. Ofte de E, Commandeur Reijersen geen middelen
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hadde om UEEd. hiervan t' advijseeren, gelieve UEEd, ditt in gedach-

tenisse te houden.

(De volgende alinea afgedrukt China, p, 129— 131. Lees p. 129 r. 5

v.o. voor „moeten geleyt werden" „dienen geleyt te werden", p. 130

r. 14 voor ,,alhoewel" ,,alsoo wel ' r. 19 v.o. voor ,,gewoonlijck", ,,ge-

meynlijck ', r. 17 v.o. ,,de ' schrappen, p. 131 r. 2 v.o, tussen „wat" en

,,wilden" invoegen „sij", r. 4 v.b. lezen voor ,,fortifieeren" fortifi-

ceeren". Het slot van den brief luidt:)

De groote schepen gel. Groeningen ende Dengel syn myns oordeels

niet al te bequaem om hier te cruijsen, sij gaen diep ende connen niet

alle tijt bequame reede vinden. Jachten, die geslooten, wel met geschut

ende veel volcx versien, souden hier toe bequamer sijn, veel volcx

dienen die te hebben om Chinees vaertuijch nevens de jachten te

mannen ende om lanttochten te doen, oock dienen deselve met anckers

ende touwen wel versien te sijn, mede met eenige soldaten om nevens

deselve onse matroosen wat te gewennen, want in tlanden anders

qual. veel ordre daer mede te houden is. Soo de sloepen, die van Japon

gecommen sijn, niet in de Piscadores geraeckt syn, sal heel noodich

sijn, dat die mette eerste schepen gesonden werden, alsoo iegenwoor-

dich eerst bevinden, hoe dienstich die souden sijn, soo die hier hadden.

Bij Haerlem is een geweest, daer den coopman tegens de genomen

resolutie op sijn eijgen houtjen mede naer tvaste landt was geroeijt,

daer deselve in tlanden door de cracht van twaeter onstucken raeckte.

Hij moste een goet stuck weechs over lant gaen ende aldaer Chinees

vaertuijch van de wal haelen om aen boort te geraecken, dat de Chi-

nese oorlochjoncken, die daerbij laegen, niet costen off dorsten be-

letten, doch wij sijn door t' missen van ditto sloep scer ontrieft, in-

sonderheijt soo met haest in de Piscadores connen geraecken. Dit alles

en hebbe maer in passant aengeroert, wel wetende, d.E. commandeur

Reyerssen UEEd. ten volle van alles sal verwittigen, waerover bidde,

UEEd. mij dese aenwijsingh ten besten gelieve te duijden.

De weijnich veroverde witte getwemde ende rouwe poolsijde daer

hierboven van vermaent hebbe, gaett hiernevens, mij is leet, de partie

niet grooter is, dat ick hoope, in toecommende beter sijn sall.

Wij sullen ons beste doen om met Groeninghen wederomme in de

Piscadores te commen, t' sal sonder twijffel swaer vallen, doch hoopen

met de hulpe van Godtt onder de wal op te geraecken. De Chinesen,
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die inne gehadt hebben alsmede die, t' seedert Haerlem bij ons geweest

is, verovert sijn, gaen mede hiernevens naer Batavia, sijn in alles

186 persoonen. Wij sullen sien andere te becommen om in de Piscadores

te brengen, Daer is niet te twijffelen, soo den Chinees niet met ons

in vrientschap v/il treeden, ofte het toecommende jaer en sullen UEEd.

met sooveel volck connen versien werden, als UEEd. sal begeeren,

soo maer de scheepen tijdelijck van volck ende diergelijcke secours tot

versterckinge van de vloote versien werden.

Hiermede

Manhafte wijse voorsinnige seer gestrengen Heer, sullen UEEd. naer

hertgrondige groetenisse in de protexie des Alderhoochsten beveelen,

dien ick bidde, UEEd. in continuele gesontheijt lange wil laten con-

tinueren tot saHcheijt, amen, actum in tschip Groeningen, leggende in

de baeij Teijsinkitt desen 3 Januario Anno 1623.

UEEd. Dienaer

Cornelis van Neijenrode.

CLXVI. WILLEM YSBRANDTSZ. BONTECOE,
AAN BOORD VAN DE GRONINGEN VOOR DE KUST VAN CHINA

4 JANUARI 1623 1).

Looft Godt altyt boeven alles, deesen 4 Jannouaris anno 1623.

Eerentfesten manhaftygen wijsen ende seer discieten Heer Generael

Jan Pietersen Coenen, nae alle behorelycke groetenisse late ick UE
weeten, alsdat ick, Willem Ysbrandtsen, noch cloeck ende gesont ben,

als ick hoepe doer die genaede van Godt almactich, dat het met UE,

mede alsoe is; voort soe late ick UE. weeten, dat wij den 22 Juenis syn

voor die stat van Macou gecoemen, alwaer wy hebben gevonden

2 schepen, te weeten die Trou met noch een Engels schip, den 23 dito

ist geresolveert, dat men sanderen daechs mete twee schepen soudc

dicht voor Maecou gaen leggen, te weeten tschep [G]roeningen met

den Gaelijas om daer op te schieten, twelck wij deeden, ondertussen

dat wy soe op die stat schoeien, soe is den commanduer Cornelis

Reyjersen met het ander volck ghelant, doch ick meen, dat den Com-
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manduer niet an lant heeft geweest, maer word in tlanden doer zyn

buyck geschoeten, een dootelyck wonde, soedat se hem terstont off

broechten in tschip den Beer, die daer henst -) by lach. Die slaech en

duerde niet lang, het was binnen een groot uer al bescheckt. lek meen,

datter 130 gheslaegen zijn met noch 130 gequetst. Vetting''), die

schepper op den Haen was, is meede doot ghesmeeten, soedat het heel

veel oever d.E. oevericheyt is gegaen *). Hebben oock meede wat on-

voorsichtich te werck gegaen, souden soeveel volck niet verloren

hebben, hadde onse coopman Boshart vast gestaen met den coopman

van den Trou, die waeren om leech op den strandt geordeneert, off

het quam, dat ons volck mosten die vlucht neemen, dat sy den vyant

wat stuenen souden, opdat tander volck mochten in die boot coemen,

doch sy bilden geen stal, waren van deerste in die boots ende Boshart

croop onder die dochten van de boot, seggent ons volck, waerover

Jan Haegel hem noemen Caepeteijn Dofft, soedat daer niet veel eers

hebben ingeleyt •). Den 27 dito zyn wy weederom tseijl gegaen nae die

Piskaedoeris. 19 Juely zyn wy met den Beer geordineert tseyl te gaen

dwars oever nae Sinseu, doch cregen sulcken harden wint, dat wy
dichte by die Caep die Sombau dreeven, daer nachten wy achter een

eylant Tae Veer, daer oock goede reede was met vars waeter, alwaer

by ons quaemen veel van buytens, te weeten Sieneesen quaemen by

ons ende sochten huel aen ons, wilden gern met ons om een lanttocht

te doen, versochten pas van ons op die Piskaedoeris by ons te coemen,

twelck wy haer gaeven, brochten ons veel verversinge, soedat dat

volck met ons gaern aen wilde. 22 September zyn wy weederom aen

die Piskaedoeris ghecoemen. Den 10 Octoeber is den ooreloch die Sie-

neesen aengheseyt, 18 dito syn met ons 8 seylen tseyl ghegaen nae

Sinseu toe om die Sieneesen alle offbreck te doen, dat wy conden.

Tschip Groeningen, den Bhaer met den Samson, Paelycatten, tjacht

Fictoerya met het jacht Sincke[poura], tjacht den Haen ende Sant

Nycolaes zyn den 18 Octoeber oever gestecken, verhoepende Sinseu te

beseylen, doch zijn densellffden nacht van alcander gherack[t], den

19 dito syn wy the reede ghecoemen 8 mylen bheneeden Sinseu met

den Beer, den Haen, S. Nijcolaes en Fictoerya, hebben daer seer veel

vaertuich ghevonden met veel oorelichsjoncken ende hebben se meest

verdesterweert ende verbrant, cregen der ontrent 90 Sieneesen wt met

veel gheweer met wel 60 ofte 70 bossen, hebben daer oock 23 mannen
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verloeren, die met een jonck doer harde wint syn verdreven ende Jan

Jansen^), die schipper van die Bher, met 17 mannen met haer boot

verloeren. Maecke gissinge, dat haer de see oeverstolpt heeft ende

vherdroncken zijn, doch geen wissicheyt. Soe hebben wy doen rheso-

luytie ghenoemen met malcander, dat wy souden opstoppen met mal-

cander om Senseu te cruysen, daer wij den 29 November ghecoemen

zijn. Met Godts hulp hebben daer oock een lanttocht ofte twee ghedaen,

het volck vherjacht, die huijsen aen brant ghesteecken, doch ghen volck

ghecreghen, oevermidts soe hardt int va[ndaer] loopen waeren als

wij in tnacoemen. Den 4 Dhesember syn wy noch wyder de rhevier

opgheseylt ende settent neeven een eylant, daer een hochgen torn op

stont, doch geen volck op was; op 4V2 vaem waeter saeten snachts

aen de gront, doerdat het waeter wel 2 vaemen op ende neer vloyt.

Denselffden nacht, doen het schip omtrent 2 ueren vlot hadde ghe-

weest, hebben die Senhesen (volgt een passage afgedrukt China, p. 89

noot 2; daar in te voegen r. 13 v.o. tusschen ,,wisten" en ,,dreven"

,,Schier", na ,,niet aenpordt" volgt:] voort zyn wy den 8 Dhesember van

Sinseu gheseijlt ende zijn den 9 dito in het gat van Piscaedoeris gheset

ende zyn van ons aancker ghespilt, hebben een ander laeten vallen,

twelck mede in stucken brack, soe zijn wy seewaertin ghedreven ende

zijn den 14 Dhesember by het schep Haerelem ghecoemen, die mhede

ghedistijneert was nae Viskaedoeris the vaeren, soe zyn wy met mal-

cander the rhede gheloopen 10 mylen bhenoorden Maecou ende hebben

zyn last oever ghenoemen ende hebben hem die Sheneesen mhede

oevergheset met noch 19 packen met getwerrende zyde, die wy ver-

oevert hebben, verhoopende, dat wy daer wel aen sullen doen. Voort,

Heer Ghenerael, aengaende van dit vaerwaeter is een hart vaerwaeter,

doerdien die winden soe onghestaedich waeyjen. Wy spillen hier ghe-

weldich veel seylen, anckers ende touwen, soedat wy hier voor die

scheepen mhest ghebreck hebben, doch het sal themet bheter worden,

doerdie wij nu hier bheter bhekent worden op die cust van rheden ende

haevens te soecken; het fort was meest ghemaeckt, doen wy daer van-

daen seylden; voort heer Ghenerael, wilt doch soe wel doen aen myn

broeder Pieter Ysbrandtsen ") ende helpen ende onderstuenen hem in

die gherechticheyt, dhewyl het een jong schepper is, sult myn groote

vrientschap doen ende, int Godt gheHeft, dat hij die heer ghenerael met

ghesontheyt laet met lieff tot Hoorn by de vrienden coemen, mucht
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myner ghedencken van whegen die heenreys, off het gheviel, datter

wat van mochte coemen, want myn dunckt. dat ick er die naeste wel

aen ben, soe der iet van comt, doch ick stel myn sack aen die Ghene-

rael. Nu weet ick UE, niet veel besonders the schryven, dan ick wensch

UE. een gheluckich saelich lang Iheven nu ende hier naemals het

eewyghe Iheven doer die verdienste onses heeren ende saelichmaecker

Jesu Chrysty, amen.

By myn Willem Ysbrandtsen Bonte Coe

Ue. dienaer bhereyt by dach ende by nacht.

CLXVII. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
4 JANUARI 1623 ').

E.Edel Erentfeste Manhafte wijsse voorsienige seer gestrengh Edel

Heer.

(De eerste vier alinea's afgedrukt Perzië p. 785. In te voegen r. 7

tussen „U Ed " en „aengename" „Seer", r. 11 te lezen voor ,,deselve"

„derselver", r. 15 voor „van" „aen", r. 13 v.o. voor „wy" „my").

Wenste, de Heer Dedel nog een schip ofte jacht conde gemissen om
naer Mocha te senden om t' ondersoecken, off men de saeck aldaer niet

soude connen middelen off ten minsten de goedren van lant crijgen,

Huesden can tijts genoech wederom hier comen met de ordre van den

E. Heer Admirael, daer met devotie naer wachten sall.

Voor het vertreck van Weesp ben ick by den Engelsen president

Raestel geweest om hem aff te vragen, off van meijninge waren de vloot

van deffens te laten continueren (doordien wt de missive verstaen

hcbbe, dat den raedt van deffens aldaer tselve aen hem reffereerden).

Hij gaff mij voor antwoort ja ende dat hem dochte (tot het exploit, dat

hier op dese quartieren te verrechten is), drij van weersijden genoech

souden sijn, die hij van zijnnentwegen soude versorgen ende wel laten

voorsien ende provideren, daernaer vraegden hem, off hij wel wist,

onsse vloot, doen se van Batavia scheijden, sooveel meer schepen ge-

formeert hadden als sijHeden, begon te lachen, seggende, ick en denck

niet, dat ghij het meent, off wel wiste, hoe onsse schepen hier ende

daer gesepareert sijn geworden ende wat schade de vloot van deffens

daerdoor geleden heeft, twijffelde niet, soo Twapen van Zeelandt ende
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Noorthollandt in tslaen tegen de craecken present geweest waren, ofte

deselve zouden met alle den rickdom in onsse handen gevallen hebben,

infin, de conclusie was, wij willen om dit stuck tegen malcander geen

harnas aentrecken, maer andere daermede laten geworden.

De schepen wt vaderlandt hebbc tot noch toe niet vernomen, twijffel

niet, off sullen al costi in salvo gearriveert wesen. Ingevalle den indigo

Beniana tijts genoech affcompt, die nu, naer tschrijven van Hueten, al

onderwegen hoort te wesen, hoop (in Godt wil) tjacht Huesden noch

naer tvaderlandt of te dispecheren,

Soo daer eenich contant wt Mocha gecomen waer, souden alsnu een

costelick capitael bij den anderen gehadt hebben.

De coopmansz. sullen sien, soo veel mogelick is, spoedich met den

anderen aen den man te helpen volgens UEd. ordre, dan duchte, de

vermaledide honden, als in mijnen voorgaenden verhaelt, sullen ons met

haer dijwarij ^) (dat soo veel, als een compa. is) weder te fexeeren

nemen ende verbieden schondido, datter niemant soo stoudt sij, die van

ons goet coopt, den naem gevende, dat dit den prins Alsamin ^) begeert,

middelen om de goederen onder dies macht te becomen.

De Heer Dedel, soo lange hier met sijn vloot gelegen, heeft de ge-

souten vivres gespaert ende hem met varsse cost beholpen.

Hiemeffens gaen mijn boecken, op primo October gesloten, met alle

de dependentien daerbij ende copi van de logeboecken, wenste, dat een

formeUer hadde, hoe UEd. voortaen begeert deselve gehouden te heb-

ben om mijn daernaer te reguleren, mijn nieue boecken hebbe wederom

als dese geformeert, doordien het formelier UE. mij over de cust ge-

sonden onder wegen Masslipaten gestolen is, daer de Heer van Uffelen

getuijgenisse van geven sall.

Goet ende exkis rooswater is hier voor dees tijt niet te becomen om
den oorloch van Parssien, daer den besten vandaen compt.

(De volgende alinea afgedrukt Perzië p. 785—786).

Sr. Cranenbroeck ^) hebbe op sijn versoeck 200 ra. van 8en gegeven

om eenige cleeden voor sijn huijsvrou hier te coopen, twijffel niet, off

U Ed. sal tselvige voor goet approberen.

Met tschip Huesden gaet oock 3 lasten van beste tarwe, die in dees

tijt hebbe connen becomen.

Verwonder mij seer, dat Adriaen Willemsz. Goeree sijn boecken, die

vierdubbel medegenomen, achter de handt gehouden heeft, dat oor-
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saeck is, ick de Heer de oncosten voor desen niet largo gesonden hebbe,

achte tselve geschiet te sijn, hem geschaempt heeft, omdat de oncosten

te groot gevallen sijn, voorwaer, niet eere genoech voor een jonckman,

die met sijn hooft opgeheven wilt gaen.

De boecken van Brotcha sijn sonder mijn ordre tot in halff October

geschreven, die op pro. October met de mijnne heb gesloten, daer de

E. Heer sal gelieven op te laten letten. In dese conionctuere hebben wij

goet gevonden den gouvr. Isack beeck '') (die ons in alles behulpsaem

can wesen tegen de solisttuers, die thaere in dese moorse schepen, door

den Sampson ende Weesp genomen, verloren hebben) sijn baftas ende

cannekins, die met Twapen van Zeelant costi gecomen sijn, met een

cent te betalen, twijffel niet, off de Ed. Heer sal tselve voor goet appro-

beren.

1500 Ib. musckaten, omtrent 700 Ib. nagelen, 51/2 picol sandelhoudt

bevinde op de parti van Weesp te cort, dan sullen evenwel de parti

volcomen te boeck setten.

Beneffens desen gaet een missive aen de E. Heeren Maijoors, bidde,

deselve doch met den eersten naer tpatria mach gesonden worden.

Wt seecker missive van de Heer Dedel hebbe verstaen, dat U Ed,

van meijninge sijt naer tvaderlandt te vertrecken. Godt Almachtich

wil de Ed. Heer geluck op de reijsse verleenen, soude wel gewenscht

hebben, dat eens soo geluckich waer geweest, de Heer mondcl. ende

voor sijn vertreck gesproocken hadde om satisfactie te geven van tmis-

noegen, dat de E. Heer aen mij heeft, datter geen cleeden in plaets

van den indigo met Weesp ende den Sampson gesonden sijn. Wat mij

aengaet, bedanck de E.Edel Heer hartelick seer van tgoet tracktement

ende de eerlicke avance, hoop, Godt almachtich mij de gratie noch

eens geven sal, dat ick tselve als U Ed. getrouwe dienaer sal mogen

recompenseren ende alsoo geen materie meer en hebbe desen te pro-

longeren, sal eyndigen ende

hiermeede

E.Ed. Erentfeste manhafte wyse voorsinige ende zeer gestrenge

Heere, wil U Ed. naer hartelycke groetenisse ende wenschinge van

geluck ende behouden reyse in de bescherminge des Alderhoochstcn

bevelen, Adi, 4en Januari Ao, 1623 in tcomptoir Suratte.

U Ed, dienwillighe ende onderdanige dienaer

P, V. d, Broecke.
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CLXVIII. RICHARD FURSLAND, THOMAS BROCKEDON,
AUGUSTUS SPALDING, WILLIAM METHWOLD,

BATAVIA 9 JANUARI 1623 1).

Verscheyden byeengesamelde perceelen, welcke d' Gouvr. van de

Molucos, Amboina ende Banda tegen alle reden ende recht de gedepu-

teerde van de eerw. Engelse Compe, in dese quartieren geconstringeert

hebben te betalen, schriftelyck overgelevert aen den Eerwr. Generael

van de Nederlantsche Compe. versouckende, dat hem gelieffde resti-

tutie te doen van alsulcke perceelen, welcke onse Compe. niet aengaen,

te betalen ende andere naer recht ende billicheijt te modereren,

1. In den eersten heeft men ons in Banda gedwongen te betalen ons

gedeelte van seeckere galleije ende onderhout van dijen, bedragende

boven de dartich duijsent gulden, welcke t' onser aencompste ende

intree van taccoord geheel verrot ende vervallen was, sulcx dat, nijet-

tegenstaende de groote costen noodeloos tot hare toerustinge besteet,

het nijet mogelijck was haer tot eenigen dienst bequaem te maecken,

want sijnde maer nae Rosengain gesonden, naerdat sij drye off 4 mijlen

affgesteecken was, hadden sij groote moijten omme haer terugge te

brengen, als wanneer opgeleyd wyerd, nijet bequaem sijnde haer boven

water te houden.

2. Van gelijcken sijn wij in Banda geconstringeert geweest voor

29 tingans te betalen, by den eerw. Genl. nae tinnemen van Banda daer

gelaten, welcke met onderhout van matrosen daertoe comen te mon-

teren boven de twintich duijsent guldens, welcke tingans, gebruijckt

synde omme de eijlanden te bewachten, verovert hebben tweehondert

een ende twintich slaven ende 8 arousche prauwen, die tonser kennisse

gecomen sijn ende hebben die vercocht aen de duijtsze vrije luijden tot

hogen pryse, bedragende byna hetselve veel meer dan de voorsz.

lasten, welcke den Gouvr. teenemael voor hem behout, weijgerende

ons eenich gedeelte van tproffyt toe te staen ende heeft ons niettemin

ons gedeelte van de lasten affgedwongen by tinhouden van onse portien

in de specerijen, totdat wij tegen alle reden ende billicheyt betaelt

hadden.

3. De slaven ende gevangenen in de Molucos, Amboijna ende Banda

wort een quaert van een Reael van 8en daechs toegeleijt, twelck meer

als dobbel soldaetsgagie is ende wort haer daerenboven rijs, sagu ende
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gesoute vis toegeleijt, haer cledingen wort mede in reecke. gebracht

ende alhoewel sy des Sondaechs nijet en wercken, soo wort evenwel

haer loon in reecke. gebracht ende in Amboijna wort haer extraordinari

Sondaechsghelt gegeven, considererende derhalven tweijnich werck,

welcke sulcke arme slaven in kettings machtich sijn te doen, ver-

soucken wy, dat haer loon naer reden gematicht werde.

4. Wij bevinden de lasten van timmeragie in verscheyden plaetsen

seer groot, waervan een goet deel de fortificatie nijet en raeckt, synde

somerhuijs van plaijsiere, packhuijsen, winckels, coopluydencamers

ende logementen met bricken -) ende steen getimmert, derhalven, aen-

gesijen de voorsz, timmeragie eygentlyck de fortificatie nijet aengaet

ende dat wij huyr betalen voor ons packhuijsruijm, versoucken wy, dat

voor sulcken extraordinari oncosten vergoedinge gedaen werden.

5. D' onderhout van de schooien in de Molucos, Amboina ende Banda

ende seecker gestadich rantsoen van rijs ende cledinge aen de school-

kinders gegeven, gelijck mede een nieuwe schoole op Poulowaij ge-

timmert, gaen ons nijet aen, maer behoorden affgetrocken te werden.

6. De lasten van thospitael sijn in alle plaetsen seer groot ende

t' rantsoen van de soldaten, die haer onderhout in thospitael hebben,

wort daerenboven noch in reecke. gebracht onder de rest van de sol-

daten, van welck openbaer ongelijck dachten gedaen hebben, maer

conden geen ander satisfactie becoomen, als alleen belooffden, dat

sulcx nae desen geremedieert soude werden, van gelijcken hebben de

gevangene ende slaven haer onderhout in thospitael, aen dewelcke,

gesont synde, wij gagien betalen, sulcx dat met haer [belast] worden

soo wel in haere sieckten als gesontheyt,

7. De beddebehangsels van de Gouvr. ende coopluydencameren als

oock de gagien ende cledingen van hare jongens in reecke. gebracht,

gaet ons nijet aen, van gelijcken worden de nagelsacken op meest alle

de plaetszen in reecke. gebracht en de andere lasten op de coopman-

schappen, waervoor ons eenige vergoedinge behoorden gedaen te

worden.

8. De reeckeninge van schenckagie bevinden wij meest onredelijck,

voornementlijck in Amboyna ende de Molucos, alwaer in reecke. ge-

bracht wort schenckagie met den Hont na Mindanaw gesonden, recom-

pence aen verscheyden persoonen voor haren dienst in Manilhas onder

den Gouvr. Jan Dircxsz. t' Lam gegeven, schenckagien by den eerw.



1054 9 Januari 1623

Genrl, in Amboijna gegeven ende t' meerendeel van de rest, welcke in

reecke. gebracht syn, gaen ons geensints aen. Ons en wort oock nijet

toegestaen te sijen, watter gegeven wort, noch om wat oorsaecken ende

aengesyen de Nederlanders ons volck antwoorden, dat het ons nijet

aengaet te weten, hoe dese schenckagien gegeven worden. Naer alle

reden behoorden wy daerinne nyet te dragen, streckende meer tot haer

perticuliere disseijnen als t' gemene beste concernerende.

9. In Amboijna brengt men metale bassen in reeckeninge ende ad-

monitie op Pulo Waij, welck gestadich in wesen blijven.

10. In de reecken. van extraordinari oncosten worden veel dingen

ingebracht, den coophandel ende andere besondere gebruijcken aen-

gaende, als onder anderen een groote last van Mardijquers, welcke ge-

employeert worden ten dienste van de coopluyden ende coophandel,

als in toverbrengen van brieven heen en weer, tot wasschers, cocx etc.

Een perticuliere oversicht behoorden van dese extraordinari oncosten

gedaen te worden ende vergoedinge van sulcx, als ons nijet aen en gae.

11. De voijagien van den Gouvr. op Amboyna na de Manipes ende

Ceram hebben uyttermaten groote oncosten veroorsaeckt, welcke ex-

ploicten, synde principalyck aengeleijt omme de domeynen ende con-

questen van de Nederlanders uijt te breijden ende naedemael ons

teenemael weygerende eenich beneficie te laten genieten, welcke daer-

uijt ontstaen mach, tsij bij veroveringe van slaven off andertsints, is het

oock reden, dat de voorsz, lasten gedragen worden by dese alleen, die

tbeneficie daervan verwachten. De voorsz. gouvr. nam op sijn exploict

groote menichte van boscruijt, amonitie ende andere provisien mede,

maer heeft geen vergoedinge gedaen, van t' gene weder van de tocht

gekeert is, nochte en is oock d' overgroote dispence van sijn taeffel in

sijn absentie geentsints vermindert.

12. Den Gouvr. van Amboijna constringerende ons prompte be-

tahnge te doen om seeckere pinasse, chaloupe, 22 correcorren ende

d' oncosten van de pinasse Pera, monterende twintich duysent ses-

hondert dry en dartich gulden, estimerende deselve nae sijn gelieven

sonder eenige perticularisatie van sulcken excessiven somme te geven,

twelck wij betalen mosten, off mochten geen nagelen vervoeren ende

sijnde op dese tijt in groot gebreck van geit, versocht ons volck aen

den Gouvr. de betalinge gerefereert mocht werden aen den Raet van

Batavia, als schijnende onredelijck getaxeert, daerbij vougende, dat wy
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vyer maentslasten voor dit jaers nagelen meer betaelt hadden, dan wij

bij onse condicien gehouden waren, wesende absolutelyck tegen tver-

drach ende d' Eerw, Genls. ordre, alle welcke redenen nyettegen-

staende wij geforceert waren geit tot hogen prijs op interest te nemen

om prompte betalinge te doen tot groote prejudicie van onsse aen-

leggers.

13. Nijettegenstaende d' Eerw. Genlr. absoluijt verdrach alhyer ende

d' ordre aen den Gouvr. van Amboijna gesonden, dat wij een darde van

de nagelen ontfangen souden, toecomende den Coninck van Tarnaten

voor tol, mits gereet geit daervoor betalende totten gewoonlijcken

prijs, weygerde den Gouvr. absolutelijcken tselve na te comen, maer

behout alles voor de Nederlantsze Compe. Mede wert ons van den

Gouvr. een darde part geweijgert (mits van gelijcken in geit daervoor

betalende) van de jaerlycxe incompste, welck hij van tvolck van Larica

ontfangt, geheten Capala Icang, monterende elffhondert pont nagelen

dit jaer, strydende tegen tcontract, waerbij een derde perticiperen van

alle de specerijen, welcke de plaetsz. renderen.

14. In groot gebreck van geit op Amboijna synde, versochten wy van

de Gouvr. ons te willen vergoeden de lasten der nagelen, welcke de

Nederlantsze Compie. over haer schuit ontfangen hadden, synde meer

als haer voor hun tweedarde parten toecomt, seer nae een derthyende

gedeelte van de heele quantiteyt dit jaer ontfangen, welck versouck,

alhoewel den Gouvr. tselve bekende redelijck te wesen, wilde nijttemin

tselve aen den raet van defentie tot Batavia gerenvoijeert hebben ende

nijet alleen in Amboyna maer oock in alle andere plaetsen begeren sij

prompte voldoeninge te hebben van alle dingen, tot voordeel van de

Nederlanders streckende, maer wat tegen haer voordeel gaet, hoe on-

redelyck sulcx oock, begeren sij naer Batavia gerenvoyeert te hebben,

15. In verscheyden plaetsen wort huijsraet in reecke. gebracht, maer

voornamentlijck van Amboijna in de maent Junij, alles tot een seer

onredelijcken prijs getaxeert, tmerendeel geen halff geit waerdich, niet-

temin worden wij gedwongen prompte betalinge te doen ten vollen ende

yets in questie te trecken, wordt van onser syde voor een hatelijcke

crimen gereeckent ende een oppositie tegen des Gouvrs. authoriteyt.

16. In alle plaetsen geeft men verrotte ende verdurven rijs aen de

varekens ende de hoenders etc. ende verrot linnen tot chirurgijns-

gebruijck ende nochtans getaxeert ten hoochsten; t' beste can vercocht
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werden. Van gelycken alsser duijven, varekens ofte eenich ander ge-

vogelte in huijs gespendeert is, wort tselve in reecke. gebracht, daer se

nochtans tot gemeene cost onderhouden worden,

17. In Amboijna ende de Molucos wort een halff mutsken olij ende

asijn boven t' maenlijck rantsoen in reecke. gebracht, twelck (tegen

accoord) voor de laccagie pretenderen.

18. In Amboijna syn de reecke. van schenckagien, fortificatie ende

garnisoen wijttermaten groot, daer wij geen particulariteijt van hebben

nochte oock van de eerste drye maentlasten in de Molucos.

19. In de Molucos wort geen vergoedinge gedaen van de coopluyden-

cost in de eerste drije maenden van onse intre in den handel, gelijck

mede in veel andere plaetsen vinden wij geen vergoedinge voor de

coopluijden, welcke met d' officieren van garnisoen eeten.

20. Op Gnoffacquia wort van Augusto den soldaten rantsoen ten

vollen ingebracht volgens de monsterrolle ende nochtans wort er een

extraordinari taeffel voor de officiers gehouden, een openbaer erreur.

21. In de Molucos ende andere plaetsen wort alle de coqueslont ge-

mangelt tegen vervallen rijs ende cleden, die andertsins invendibel sijn

ende wij moeten gereet geit fournieren ten prijse van goede waren, van

gelycken wordt aen de Chijnesen bedorven rijs ende cleeden voor

balcken ende plancken gegeven, getaxeert als voren.

22. De dispencen van de Gouvrs. taeffel vinden wij in alle plaetsen

seer onredelijck, insonderheyt in Banda onmogelyck wesende, behoor-

lyck gespendeert werde, sulcx als in reecke. belast wort, schijnende

eer versiert te wesen als andertsints, want de Gouvrstaeffel spendeert

meer dan theele garnisoen van soldaten, welck wel vijftijen mael soo-

veel is,

23. De dispencen van cruijdt ende cogels sijn uijttermaten groot, in-

sonderheyt in Banda, t' merendeel verquist synde in dertelheyt ende

santédroncken, van gelijcken op Gnoffacquia is op dese wyse in de

maent Augusto over de duysent guldens gespendeert, wij versoecken

de particulariteijt daervan te sijen ende vergoedinge, van tgene verquist

ende noodeloos gespendeert is.

24. Het taeffellinnen maentlijck in reecke. gebracht, is soo excessijff

in verscheyde plaetsen, dat het nyet mogelyck sij, tselve verbesicht can

worden, tensy t' selve wechwerpen, alst vuijl is, doch by den bottelier

ofte andere moet bedroch daerinne gepleecht worden.
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25. De dispence van olye ende custbotter, in de corps du guarden

verbesicht, syn soo cxcessyff, insonderheyt in Banda, dat geen vierde

part behoorlyck gespendeert can worden, maer het schynt beyde in

dese ende andere expencen, dat dit soo maer ingestelt wort, sonder dat

ijets inderdaet gespendeert werden, twelck eenen onpartydich persoon

oerdelen sal, wanneer hij t' sclve naesiet.

26. De oncosten van chirurgijnslinnen syn seer groot ende wort het-

selve, hoewel vergaen, tot hogen pryse voor goet aengeteeckent, voort

mede in Banda een chirurgijnskiste, vijffmael meer dan waerdich is,

aengereeckent.

27. In alle plaetsen, waer de facteurs aen de Gouvrs, ofte officieren-

taeffels eeten, doen sy nyet halff haer eijgen costgelt nae proportie der

persoonen ter taeffel geordineert ende van ordinari rantsoen exempt

synde, tegen reden, aengesyen de coopluijden aen de opperste taeffel

eeten.

28. In Banda en wort nyet een wilt vareken gevangen, oock jagende

voor plaisier in tbosch, tsij groot ofte cleijn, ofte tis tot ses realen

ingebracht. Men dwingt ons oock accijs te betalen voor den aracq,

welck in ons huijs gedroncken wordt ende voor visch in onse cerien *)

t' onsen gebruijcke gevangen.

29. Op Poulowaij hielt men onse specerijen op, totdat wij van de

nieuwe geboude schoole betaelt hadden, seeckere correcorre ende 45

leggers ende seeckere schenckagien de Pouloronders gedaen, mon-

terende in alles twee duysent vyer hondert ende tweentnegentich

gulden, syn soo onredelijck getaxeert, dat onse derde part alleen ge-

extimeert wierdt meer waerdich te wesen dan de hele somme, waer-

voor men ons nae alle reden vergoedinge behoorde te doen.

30. De Gouverneur van Banda heeft ons volck verhindert onse boots

in zee te senden omme de Cerammers ende andere onse beyde vyanden

te nemen, hebbende onlancx ons volck vermoort ende met gewelt ons

meesters goederen, met haer handelende, onthouden.

31. Ende alsoo by verdrach met de Pouloronders gemaeckt, sy ge-

houden waren de helft van tgelt, welck sij voor specerijen ontfingen,

aen ons te betalen op cortinge van hare schuit, die sy aen onse Compe.

schuldich waren, totdat deselve teenemael affgedaen soude wesen, tot

den 20 van May wyerd ons dyenvolgende tselve in tcasteel betaelt,

67
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alwaer sij haer geit ontfingen, sedert welcken tijt de Gouvr. nijet ge-

dogen wilde, dat wij eenich geit in tcasteel meer ontfingen, maer

soecken tselve, soo sij best conden, tot groote schade van onse Compe.

want de Pouloronders, haer geit eens becomen hebbende, wilde ons

geen gedeelte volgens taccoordt daervan betalen, nochte en mochten

haer daertoe nijet dwingen, synde by den Gouvr. daertoe gepersua-

deert, niettemin soo gaettet seecker, dat onse Compe, door sijn toedoen

ende onminnelijcke proceduijren hare schuit t' eenemael verlooren

hebben.

32. Item, alsoo wij volgens accoord van onse meesters een darde

part behoorden te genieten van de vercoop der cleeden, rys ende

andere waren in de Molucos, Amboyna ende Banda vindibel, tis soo

verre daervan, dat wy daerinne delen souden, dat ons cleden bij

gebreck van vente in de packhuijsen leggen en vergaen, door oorsaecke

dat de soldaten ende Mardijquers haer meeste gagien in cleeden betaelt

wordt, welcke deselve weder aen de inwoonders vercoopen ten minste

een darde part minder dan de mert tot uijtterste ruijne van den handel,

van gelycken balcken, plancken ende alle andere provisien, van de

Chinesen gecocht, worden meest betaelt in cleeden ende rijs, alle

schenckagien, gecochte slaven, t' onderhoud van dyen, provisien voor

de Gouvrs. taeffel ende extraordinari oncosten worden uijtgegeven

ende tot sulcken prijs getaxeert, als den coopman goet dunckt ende

men weijgert ons notitie te nemen, soo van tgene dus uijtgegeven wort,

de qualiteyt der goederen ende den taxt van dyen, bij welcke middel

de Nederlantsche Compe. haer van haer bedurven goederen ontlast,

ten prijse de beste wacrdich syn, maer daerenboven in plaetse van

tweedarde van de vente van coopmanschappen sij bycans alles voor

haerselven genijeten ende onse cleden leggen en vergaen t' onsen laste.

33. Onder schijn van verboth met te borgen hebben de Nederlanders

een groot vordeel, want wij derven nyet borgen, alsoo geordonneert is,

dat wij geen betalinge affdwingen mogen, bijaldijen sij sulcx uijt haer-

selven weijgeren, maer de Nederlanders borgen t' volck vrijelijck ten

respecte van hare macht, alsoo nyet souden derven naelaten goede

betalinge te doen.

34. In alle plaetsen syn de Gouvrs. soo wel directeurs van den coop-

handel als Gouvrs. van de forten, derhalven behoorden wel in billicheijt

eenige vergoedinge van een gedeelte der lasten van de garnisoenen
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ende fortificatien affgetrocken ende by de Nederlantse compie. alleen

gedragen te werden.

35. Alle beneficien, als tollen, incompsten ende vruchten in de

domeijne van de Nederlantse Compe. wassende, worden in de Molucos,

Amboyna ende Banda tot haer particulier gebruijck genooten ende

nochtans, soo daer eenich exploict gedaen wort om haer domaine te

vermeerderen ofte tgene aireede geconquesteert is te stabilieren ofte

andertsints, tgarnisoen ende fortificatie niet eygentlijck aengaende, sijn

wij gedwongen ons part in de lasten te dragen ende de Nederlantse

Compe. schraept alle het benefitie.

36. Eyndelinge, dat een redelycken taxt op alle dese waren, bij de

Nederlanders uijtgegeven, geraempt werde, welcke noch nijet by den

raet [van| deffentie getaxeert syn, mitsgaders dat d' abusen, welcke

in de reeckeningen bevonden syn, geremedieert mogen werden.

Onderstont, datum in Batavia den 9e Januarij 1623 ende was onder-

teyckent Ritchard Fursland, Thomas Brockedon, Augus. Spaldingh,

Wilhem Methold,

CLXIX. LENAERT CAMPS, FIRANDO 12 JANUARI 1623 i).

Erntfeste Manhafte wyse voorsinnighe Heere.

Dese voorstaende zyn copije van onse missiven, UE, pr. tschip

dEngelsz. Bul ende de joncke Firando (die d' Almogende geleijde) toe-

gesonden; tsedert t' vertreck derselver niet sonders is voorgevallen als

alleenlijck, dat wij den coopman Willem Cornelisz. Huijghe ") tot de

reyse naer Edo hebben gecommitteert omme sijnne keyserlycke Mat.

ende andere groote de gewoonlijcke reverentie ende schenckagie te

doen, gelijck U.E. bij de inleggende instructie sal connen sien. Godt

geve, dat alles tot meesten dienst der Compa. mach verrichten. Cose-

quidonne ^), die bij Zynne Mats. vader doen ende laeten is geweest

ende bij den jegenwoordighe opperste raet, heeft door mandaet van

synne Mat. syn buijck gesneden, doordien hij ende eenighe andere
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groote meer geconspireert hadden den keyser tleven te benemen, dan

tschijnt, dat het quaet is vossen met vossen te vangen. Zynne Mat,

is haer te loos, t' vreest al, die zijnnen naem hooren noemen, tis een

wonder om sien endc niet min vreemt om hooren, hoe vreetsaem ende

stil sulcken grooten rijck, als Japan is, gegouverneert wert, de grootste

van trijck, dat Coninghen van lant ende rijckdom zijn ende leeuwen-

cracht hebben, reysen jaerlijcx als lammeren 130 a 200 mijlen om
Zynne Mat. obedientie te bewijsen, aWaer soo langhe blijven, alst den

Keyser goet dunckt. Hij hout zommighe 2 a 3 jaeren ende eenighe laet

hij nemmermeer weder naer haer landt keeren, doch doet het met

sulcke civiliteijt, dat niemandt hem beclaecht, soo wel degene die blijft,

als die weder naer haer lant trecken.

Tis aparent ende seecker, datter dit jaer uijt Japan geenighe joncken

naer Siam sullen vaeren, alsoo Zynne Mat. geen pas geHeft te verleenen

ende meent daerdoor de roomsche Christenen beter uijt zyn landt te

weeren, want de cappiteijn ende de meerndeel van tvolck gemeenelijck

Christenen zijn, die, als sijt connen te wege brengen, secreet eenighe

papen medeneemen, daervan Zynne Mats. eene affkeer en heeft, der-

halven dunct ons, onder correctie, alst can terwege gebracht werden,

dat het voor de Compa. seer dienstich ende proffijtich sal zijn een schip

tydelijck naer Siam te senden, tsij dan van Batavia ofte uyt de vlote

van de commandeur Reyersz. omme daer sooveel hertevellen ende

roothout te laeden, als becommen en voeren can. lek verseeckere UE.

dat de schade, die de Compa. tvoorleden jaer aldaer door den brant

geleden heeft, rijckelyck sal gerecouvreert werden, de vellen ende

hout sijn tegenwoordich hier op een extraordinarien hoogen prijs ende

daer staet van geenighe andere quartieren yet te verwachten. Op Cam-

bodja, daer jaerlijcx goede quantiteijt vellen plegen vandaen te com-

men, gaen oock geen passen uijt, oordeelent UE. geraeden, datter een

schip naer Siam gaet, gelijck ick meyne, doen sullen, soo gelieve UE. te

ordonneeren, dat voor Japan niet anders coopen nochte senden als

goede hertevellen, een partye roothout, santrochevellen, ander goede

vellen, oock alle de roode laeckenen, die daer zijn; waeren se ons

t' voorleden jaer gesonden, sy hadden alle vercocht geweest.

Hendrick Vaecht, coopman van tschip de Hope, die voor Maccauw

doodt gebleven is, heeft alhier een cleen soontgen achtergelaeten. UE,

gelieve te gedencken, dat zijn verdiende maentgelden niet geheel over-
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gesonden wirden, alsoo wij verstaen, dat in tvaderlt. weynich bloet-

verwanten heeft, dan dat een deel tot proffijt van tweeskint costij

gehouden wort, alsoo wij tot opvoedinge van tselve alrcede eenighe

penninghen hebben verstreckt. Wij sullen ons beste doen, dat hetselve

ende alle andere nederlantse obligatie mitsgaders eenighe vrouwen

(soot geschieden can) t' naeste jaer met ons neemen, de constapel van

tschip de Trouwe heeft hier mede een soontgen. Hij sal apparent sijn

vrijheyt versoecken ende naer Japan comen onder decksel van sijn

soon te haelen, met meijninghe van hier te blijven, dat UE, hem niet en

gelieve te consenteeren, dan met conditie dat weder naer Batavia

keeren sal, alsoo wij met de E. Jaeq. Specx van een gevoelen zijn, dat

vrijeluijden in Japan voor de Compa, ondienstich sijn ende haerselven

niet voorderlijck.

Dat dit schip de Elisabeth tot noch toe hier is blyven leggen, is

twachten naer contant geweest, dat weijnich medeneempt ende anders

niet, Hadde het noch thien daegen verthoeft, wij souden middelen

gehadt hebben omme U E. daermede noch 20000 Rn. van achten toe te

senden, dan door zyn haestich vertreck moeten hier behouden.

Soo wij aen den handel van China geraecken, dient er geleth, dat het

cargasoen, welck naer Japan gesonden wert, in twee scheepen ofte

jachten wert gescheept, gelijck de commandeur Reijersz. oock geadvy-

seert hebben, opdatter soo tijdelijck van hier weder een schip met

contant can vertrecken, daer de goederen, in tvaderlt. dienstich, voor

ingecocht worden ende dat het andere soo langhe wacht, totdat de

reste volgen can, sonderdat alhier cappitael vruchteloos gehouden wert.

Met devotie sullen wij, tgene wij in alle onse voorgaende missiven

ende memorie geyst hebben, daervan bij deesen geen copije senden,

als niet twijffelende, ofte syn UE. alle wel ter handen gecomen,

UE. gelieve ons de eere ende vruntschap te doen, dat desen inge-

sloten in alsulcken schip bestelt werde, als eerst voor de Caemer van

Amsterdam naer tvaderlant vertreckt, mij vertrouwende, dat UE. vol-

gens Zijnne gewoonlijcke goede discretie dese vrijposticheijt in tgoede

sal duijden. De oorsake, daeromme UE. hiermede occupeere, is, dat ick

in drije jaeren niet een letter schrijvens van mijnne vrunden hebbe

becomen ende niet weete, off het door quaet adres mijnner brieven

is, dan off men mij in tvergeetboeck schrijft.
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Hiermede

Erentfeste manhafte wyse voorsinnighe seer discrete Heere UE. te

Gode bevelen, die UE, een gelucksaelich voorspoedich nieuwe jaer

verleene.

Actum op tComptoir Firando desen 12en January 1623,

was onderteyckent

Uwe E. Dienaer

Leenaert Camps.

CLXX. ABRAHAM VAN UFFELEN, MASULIPATAM
15 JANUARI 1623 i).

Ed.Erntfesten manhaften wijsen voorsienigen seer discreten Heere.

Onse voorighe van 7e Julij pr. tschip de Vreede, 19 September pr.

den Witten Beir, 18 October met d' Engelsse Unite, 8 November met

N. Zeelant ende 27 do, pr. tjacht Masulipatam hoopen, dat U Ed. alle

wel ter hant gecomen sullen wesen.

Desen gaet pr, tschip Thoolen, dat inpassant naer Paliacatte ende

Tegenampatnam gesonden hebben om aldaer de gereede goederen ende

becomene slaven in te nemen, d' Almogende wil hem ende alle andere

salvo geleijden.

Met ditto schip senden UEd. van hier een cargasoen van

fl, 153671//2//9, Wij hebben de geampliceerde memorie soo seer nae-

gecomen, als ons mogelijck is geweest, dan off wij wel alles op tnauste

in twerck stellen, soo staet het nochtans dicwils mede in tbelieven van

de cooplieden, die ons veeltijts d' een voor d' ander leeveren ende

voor den dach brengen,

Dese tocht hebben wij hun ten deele moeten excuseeren vermits den

overvloedigen regen, die dit jaer hier gevallen is, waerdoor de wegen

onbruijckelijck ende de goederen qualijck te becomen zijn geweest, dan

tegen het naeste schip sullen wij versorgen, dat van de goederen, die

dese reijse te weijnich zijn, sooveele meer ende van andere, als in

sonderhcijt betielles, te min gesonden werden.

Het gewenste capitael, soo tot noch toe gehadt hebben, heeft ons
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in veelen wat largo doen wesen ende alles doen nemen, wat hebben

connen becomen, niet twijffelende, oft sal courant vercoft ende aen de

man geholpen connen werden.

Tape grossa gaen hier nevens eenighe packen als No. 269, 270, 271

a pa. 2' !' de corgie ende andere in No. 385, 386 van 5 ende SVa pa. de

corgie. UEd. gelieve ons t' adviseeren, off daerinne eenigen aftreck

ende daerop iets t' avanceeren is. Mij en gedenct niet, dat van die

soorte veel heb sien vercoopen, maer wel dat de slechte onder sCom-

pangies slaven verdeelt werden, waertoe men wel andere cleeden can

becomen, die veel durabelder ende van minder prijse sullen wesen. lek

hebbe daervan voor de slaven groote menichte laeten maecken, pr.

den naesten heeft UEd. die te verwachten.

Met het schip Enchuijsen is voor desen van de Cust gesonden een

soorte van groote tape sarassen, costende de corgie in Paliacatta pa,

óij a 7', il, dese is de schilderije seer nae soo schoon als de fijnne ende

pleecht men se op Java te vercoopen 30 ende 35 ra. de corgie, hiervan

souden wij geerne goede pr.tye gesonden hebben, dan bij brieven van

Marten Isbrantsen verstaen, dat de werckHeden daertoe seer qualijck

te brengen zijn ende met Thoolen geene van soo leegen prijs gesonden

sullen werden. Wij sullen sien deselve door alle middelen in twerck

te stellen, opdat UEd. daervan met het volgende schip quantite mogen

senden.

Taffacielen, soo van Golconda als Narsapour, gaen hiernevens een

groote menichte, wij verhoopen, dat daermede wel versien sult zijn

ende vooreerst geen gebreck meer sult hebben. In de packen Nr. 428,

429, 430 ende 431 zijn eenige Narsapourse cleeden op d' ginganse wijse

van 4 draden, ick acht die wel stercker ende proffitabelder te wesen,

wij sullen se voortaen alle op die maniere laeten maecken.

De Golcondaese cleeden zijn dier doch van goede stoffe ende houden

wij die voor de beste ende durabelste, d' voorighe gesonden zijn van

9 asta, wij hebben pr.tije van 12 asta laeten maecken, opdat uijt ider

stuck een cledingh soude mogen vallen, wat costen sall, wert UEd,

hiernae geaviseert.

Hoe de geverffde betielles ende chavenis, als geel ende groene, ge-

vallen ende off daervan jaerlijcx pr.tije gesonden dient, gelieve ons te

laeten weten, de couleuren, insonderheijt tgroen, is hier soo slecht ende

valsch, dat ick niet en geloove, in deselve groote afftreck can wesen.
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Gebleecte ende roode betieles isscr een goet getal. Die der ten over-

vloet zijn, meene, in de bocht van Patana ende Siam seer getrocken

sullen wesen, dittos de sicatol met roode hooffden zijn der meede

eenige weijnige, tegen toecomende sullen U Ed, daervan met meerder

pr.tije versien,

Casse Bengala zijn geene te becomen, derhalven sal men hem met

betielles in plaetse van dien moeten behelpen.

Salampoerijs werden soo veele gesonden, als hebben connen be-

comen, dan alsoo wij tselve achten een seer bequaem ende wel ge-

trocken linnen te wesen, soo sullen versorgen, dat int toecomende

meerder prtije gesonden mach werden,

Cangans van 28 asta, matafons ende blauw bouloas hebben dese

tocht weijnich connen senden ende geen polenes, gobars off popelijs

nochte madops, daer niemant als de commitos doorsaecke van zijn,

alsoo alles genoech in tijts aenbesteet is geweest.

U Ed. gelieve in gedachtenisse te houden, dat eenen nieuwen me-

morie geformeert ende ons gesonden mach werden, want de verande-

ringhe in de oude is soo groot, dat daerop qualijck meer reeckeninge

te maecken is.

Hiernevens gaen oock 200 baar of 96000 Ib. iser ende 20000 stucx

stael, het iser is ten naesten bij op de maniere van het Japons iser

gemaect, doch niet soo seer als wel geweest hadde, ingevallc tselve

in tsmeden ende in den afftreck soo gaef als dat van Japon bevonden

wert. Men heeft maer eenige stucken van tJaponse herwaerts te sen-

den, wij sullent genoechsaem op die maniere connen doen maecken

ende daervan jaerlijcx groote quantiteijt connen becomen. Het stael

achte ick op de Westcust van Sumatra, als in Atchin, Tico ende Pria-

man, wel begeert te sullen wesen, alsoo dit mousson van hier geen

schip pr. Atchin vertrocken is ende jaerlijcx groote meenichte der-

waerts vervoert wert.

Wij zijnt nu een tijt lanck (insonderheijt met de compste van tonver-

wachte schip Tholen) van contant redelijcken wel versien geweest,

soodat wij seer licht souden gelooven, dat U Ed. weijnich reeckeninge

maect ons vooreerst van andere middelen te provideeren, dan alsoo

wij, nae de beurse gestoffeert was, te merct gegaen hebben ende seer

getracht hebben U Ed. ende de Hceren Majores daervooren de geeijste

retouren te procureren, soo is nochtans, dat het capitael seer gecon-
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sumeert ende gesmolten is ende bij dese Custe niet boven de fl. 112000

aen zuijvere pr.tijen en resteert omme de ladinge van tschip voor Java

tegen Julij toecomende te bevoirderen ende nieuwe contracten tijdlijck

aen te gaen, gelijck U Ed. bij onse nevensgaende calculatiereeckeninghe

sal connen sien ende alsoo wij tsedert een 20 daegen herwaerts ver-

staen hebben ende het oock seecker zij, dat de diamantmine geopent

sal werden, waertoe het volck aireede op comende wege is, soo hebben,

soo veele ons mogelijcken is geweest, allen contracten beginnen te be-

snoeijen omme tcontant soo seer bij den anderen te houden, als doen-

lijck en zij, evenwel connen soo tot incoop van cleeden als diamanten

niet meer wttmaecken als de voorschreven fl. 112000, waervan dat noch

goede somme bestaet in root laecken, dat seer lancksaem vercoft sal

werden ende de schulden en werden nimmermeer soo geint, off daer is

altoos wat resterende.

U Ed. considerere dan, hoe defftich dat wij versien blijven ende hoe

verdrietich het sal wesen (ingevalle de diamanten in abondantie te

becomen zijn), dat wij dan sullen moeten toesien sonder iets te moogen

coopen, wil U Ed. derhalven gebeden hebben, soo haest het mogelijcken

is, ons met meerder capitael te seconderen ende desen treffelijcken

diamanthandel in recommandatie te houden, opdat de Hren. Meesters

(dewijle het tijt is) daervan de gewenste vruchten moogen genieten,

want het is seecker, soo dilto mine hiernaer eens weder geslooten

wert, d' welck seer apparent is ende ongetwijffelt niet lange sal dueren,

dat deselve niet licht weder geopent sal werden, nochte de steenen

immermeer tot soo sivilen prijs te becomen sullen wesen, als men
deselve mogelijcken nu sal connen becomen.

Waert, dat men hiervan verseeckert waere geweest ende tselve ge-

leden 2 a 3 maenden geweeten hadden, wij souden der onse reeckeninge

wat beter naer hebben connen maecken, dan alsoo hier niets op de

sprongh te becomen is ende alles van langer hant ende allenskens ver-

samelt moet werden, soo wast noodich, dat wij bij tijts in den weere

waeren. De dubieuse ende verscheijden opinien van veelen in topenen

der diamantmine heeft ons te meer doen resolveeren de retouren voor

tvaderlant in andere waeren ende een deel in diere peper te procu-

reren, die nu wel wensten, dat in schoone diamanten conden trans-

formeeren.

Het sal mogelijck wel 2 a 3 maenden aenloopen, eer der goede per-
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tijen diamanten aen den dach comen ende eer onse contant op twtterste

geraect, soodat hoopen moogen (indien tijdlijck gesecoureert werden),

dat genoech ons gerieff sullen becomen ende in tpiocureren van de

cleeden voor de Zuijderquertieren niet vercort sullen wesen.

De geeijste goederen gelieve U Ed, mede te versorgen in quantite,

als ontboden hebben ende niet meer, mits dat daemevens goede pertije

contanten gesonden werden, want hoewel de goederen de meeste

avanse geven ende tproffitabelste is, soo is nochtans het contant het

seeckerste, als ment becomen can ende de cassa wel versien is.

Soo den vreede tusschen de moorse coningen blijft continuerende,

ick en twijffele niet, off de goederen, die wij per onse voorgaende on-

booden hebben, sullen wel ende courant vercoft werden, dan op haeren

vreede is weijnich reeckeninge te maecken, Den Mogol is tegenwoor-

dich in oorlooge tegen den persiaen ende wil dierhalven niet gedoogen,

dat men door zijn lant naer Persien reijse, off dat van Suratte eenige

schepen naer Ormus gesonden werden. Do. Mogol sent van d' een zijde

zijnnen ambassadeur nae Golconda om groote geschencken te procu-

reren ende ter ander zijde aen de custe van Bengala zijnne legers om
den selven Heer zijn lant tincorporeren ende desen soeten Coninck

neempt alles in tgoede ende soeckt hem alleene met ponden diamanten

ende honderden oliphanten ende andere geschencken te paijen ende

te contenteren.

Met het schip Zeelant is gesonden pertije geraffineerden ende onge-

raffineerden salpeter, die hier ter reede gewogen is, dan meene, daer-

inne groot abuis ende pertije onsuijvere voor geraffineerden gewogen

moet wesen, dewijle datter niet meer als 136 sacken geraffineerden

zijn geweest ende deselve hebben wttgebracht Ib. 21126 ende de

220 sacken ongeraffineerden, die der behoorden te wesen, niet meer als

Ib. 22098, d' weick in tgewicht nae advenant niet sooveel als in de

sacken verscheelt. Den peper, die daerin was, is dierhalven in Palia-

catte gelost. Soo U Ed. in toverschepen daernaer hebt doen sien ende

eenich abuis vernomen heeft, gelieft ons t' aviseeren.

In de memorie van Paliacatte staen 400 baar salpeter, dat verstaet

hem van onsuijvere, die, als gesuijvert is, meer als de heele helft ver-

soden wert, alles is in die quertieren (vermits d' imbroullades van de

jentieven, die dagelijcx meer ende meer toeneemt) seer qualijck te

becomen; geleden 2 maenden, hebben se een sterckte ontrent een
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cleyne hollantse mijl van ons fort opgeworpen ende alsoo tlant in

onruste ende de wegen onbruijckelijck gemaect, soodat de meeste

doucken op den hals ende met groote risico uijt het lant gehaelt moeten

werden. Eenen Iteragie -), heer van tlant van Paliacatte ende omlig-

gende plaetsen, is daerover affgecomen ende heeft onse ende der in-

woonderen assistentie versocht, die hem met een a 2000 pardauwen ^)

hebben gesecondeert; van d' onse is hem op zijn vertreck wtt het fort

een vereeringe van ontrent 60 a 70 pa. gedaen met toesegginge van

met 2 stucken geschuts, scherp ende cruijt te assisteren om de opge-

worpene sterckte weder te vermeesteren ende te raseeren, dan tot noch

toe hebben van zijnne verrichtinghe niets vernomen.

Van dese gedane vereeringe ofte assistentie, alsoo die ten gemeene

beste ende tot verseeckeringe ende sustenue van den handel als

destruxie van een stercte, ons fort soo naebij geleegen, is geschiet,

hebben d' engelse de helft affgeeijst, die daervan niet hebben meenen

te betaelen, vermits sonder hun te vragen maer niet buijten hun ken-

nisse vereert was. Wij dreijchden derhalven als om de jaerlijcxe huijs-

hueren, die zij tot noch toe niet hebben willen voldoen, met protesten

voor den dach te comen, dan zij hebben hun eijntlijck laeten geseggen

ende heeft haeren overste mij belooft, dat de helft van de voorschreven

schenckagie sal doen betaelen ende zijnt oock over de huijshuere ver-

accordeert, dat van die tijt aff, dat hun beter huijsinge aengewesen

hebben, jaerlijcx voor huere sullen betaelen veertich realen van achten,

wat daer op gevolcht sal weesen, leere ons den tijt.

Tis een verdrietighe saecke met die natie te doen te hebben, haere

opgeblasentheijt ende hoochmoet is soo groot, dat zij qualijck v/eten,

hoe hun selffs te gouverneren, souden wij hun telckens moeten aen-

spreecken, ofte alsser iets (de negotie niet aengaende) geresolveert

wert, hun verloff moeten vragen, haere laetdunckentheijt waere on-

verdraechsaem. U Ed. gelieve dan daer op te letten ende ons t' ordon-

neeren, off wij ten tijde, datter eenige erkentenisse (toucherende tgou-

vcrno van tfort), dat ons ende niet d' Engelsse vertrout is, gedaen

dienen, hun daerover sullen hebben aen te spreecken ende daeromme

verloff te vragen, want het is seecker, tenzij dat daerover naerder ordre

becomen, dat zij int toecomende in gelijcke voorvallende saecken niet

meer sullen willen contribueren.

Het licht ons seer in den erop ende is oock seer verdrietich, dat wij
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om der Engelsse wille wegen groote gastos ende andersints aenge-

sproocken ende in suspitie van quade menagie gehouden werden, lek

en hebbe derhalven niet connen naerlaeten UEd. daervan wat breeder

t' onderrichten, tzij dan om daerdoor haere vijleinie t' openbaeren ende

hunne ongefondeerde dachten te dooden als om ons daerinne te ont-

schuldigen ende U Ed. wegen onse huijshoudinge meerder contentement

te doen.

Wat dan aengaet haere dachten over de excessive oncosten, dat

deselve ruijm de helft meer beloopen, als de calculatie, bij de neder-

lantse compangie aen d' Engelsse in Europa verthoont, monteerden,

tselve can wel wesen, want alles is hier meer als eens soo dier, dan off

iets onnuttelijck gespendeert wert, sullen wij hiernae bij onse reecke-

ningen doen blijcken ende wat redenen hebben zij daerover te clagen,

dewijle hun noeijt eenige gastos off provisien in reeckeningen gebracht

sijn als alleene de noodighe fortificatie ende dependentien van dien,

Sij en hebben geene last van eenige mont- off andere oncosten, de

soldaeten werden maentlijck betaelt ende hebben zijHeden voor deselve

off eenige overheden wegen de montcosten noijt iets betaelt, van ge-

lijcken hebben zij geen reedenen hun over de groote spillinge van tcruijt

te doleeren, dewijle daer niet aen en is ende hun niet een schoot, die

ten aensien van eenighe overheden geschooten werden, wert aen-

gereeckent, jae selffs soo wanneer een onser schepen op de reede

compt ende het fort deselve met een schoot bewillecomt off op haer

schieten antwoort, is tot noch toe apart gereeckent ende is hun daer

voorn oock niets affgevoordert geweest, doordien zij voordragen, dat

wij 3 ja 6 schepen tegen haer een becomen ende derhalven meer cruijt

om onsentwille als haerentwegen gegasteert wert, dan verstaende

hunne malicieuse complainten, soo hebbe belast (doch niet sonder

redenen), dat de schooten, die ter compste off vertreck., tsij van onse

off hunne schepen, gedaen werden, gemeen sullen loopen, gelijck meede

de eerschoten (dat selden gebeurt) op onser compste ende vertreck,

want het is een out gebruijck, dat het fort schiet off antwoort, soo

wanneer der eenige scheepen op de reede comen ende geschooten wert

ende het opperhooft, dat om t' jaer off twee eens de ronde doet, is

tzijnder tijt wel een schoot weert. Off zij hierover noch voorder clagen

zullen, sal den tijt leeren.

Belangende de repartitie van de cleeden, wij hebben voor desen
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daerover geschreven gelijck mede wegen hunne voordere dachten,

waeraen ons referere.

Dese reijse hebben zij weder niet versocht om eenige cleeden met

Tholen over te mogen voeren, wij hebben aen den oppercoopman

Marten Isbrantsen belast, ingevalle zij sulcx aen hem versoecken, tselve

te refuseren ende hun aen ons alhier te renvoijeren, ist, dat zij daerover

comen te clagen, gelieft ons te excuseeren, want zijn daerover noeijt

aengesproocken geweest.

Van den ambassadeur van Persien hebben heden schrijven becomen.

Hij is ons alle vruntschap ende eere bewijsende ende heeft ons nevens-

gaende gesonden omme ons bij den Coninck van Persien in tprocureren

van den zijdenhandel daervan te moogen dienen, wij hebben goet ge-

docht deselve aen UEd. te zenden, op off van costij imants off eenige

ordre derwaerts gesonden wiert ende dat te meer doordien den opper-

coopman Huijbrecht Visnicht, van hier pr. Suratte vertrocken, gelijcke

recommandatiebrieven meedeheeft.

Wij verstaen oock, dat aireede de gecommitteerde van den Coninck

nae de mine vertrocken waeren ende dat deselve niet meer verpacht,

maer alles voor den Coninck gegraven soude werden, die eerst zijn

gerieff daerwtt soude nemen ende alsdan de reste aen de cooplieden

soude doen vercoopen, dan daer sullen der soo veele sluijpen, daer

hem geen keur van gegeven sal werden, dat een igelijck genoech zijn

becompste sal connen becomen.

Tschip Tholen hebben wij den 9e deser voorwtt naer Paliacatta ge-

sonden, tsedert is hier in tschrijven deses wel gearriveert tjacht de

Jaeger, comende van Bengala met brieven van den Commandeur
Kunst ^), zijn wedervaeren ende tgeene bij hem verricht is, sal U Ed. bij

nevensgaende copie van missive connen sien, waeraen mij gedraghe.

Tschijnt, dat zijnnen ijver om in die quartieren its sonders tontdecken

ende den handel aldaer t' onderstaen, hem over de 2 maenden boven

zijnnen gelimiteerden tijt heeft doen tardeeren, dat nochtans wel anders

geweest hadde, want twijffele niet (soo hier tijdlijck geweest waere),

off souden hem elders dienstigher ende proffytelijcker voor de Compe.

gebruijckt hebben, waervan nu den tijt verloopen ende de cansse ver-

keecken is.

Soo haest hier arriveert, wert nae Paliacatte gesonden om aldaer

zijnnen rijs ende ander mantimentos te lossen ende van daer voorts nae
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Tegenampatnam om den salpeter ende den peper, die daer gereet soude

moogen weesen, in te nemen, waermede wij hem dan hier weder sullen

gaen verwachten om zijnne resterende ladinge te beschicken ende op

tspoedichste naer tvaderlant te despecheren. d' Almogende geve, dat

alles ten besten mach gelucken. Soo UEd. geraden vindt, dat wij in

Bengala op eenige van de bequaemste plaetsen volck houde liggen,

geheft ons t' adviseeren. lek houde voorseecker, dat daer goede negotie

te doen ende veelderhande waeren als bengaelse cleeden ende lijn-

waeten, was, suijcker ende salpeter tot civilen prijs te becomen sal

wesen, specerijen ende andere waeren sal men daer mede goede pertije

connen vertieren, soodat de geeijste goederen niet vermindert, maer in

quantite, als in de gesondene memorie vermeit ende eer meer ge-

sonden sullen mogen werden.

Wt Pegu zijn hier heden 2 moorse scheepen gearriveert. Hoe de

vrijelieden van tjacht de Bonyt aldaer vervallen ende van dinwoon-

deren bejegent ende getracteert zijn, zal UEd. bij nevensgaende copia

van missiven (door den cappeteijn ende coopman aen ons geschreven)

mogen sien, waeraen mij referere.

Ditto vrijelieden duchte, dat ons hier noch moeijte sullen geven, want

zij seer hongerich zijn ende ongetwijffelt met weijnich respect off sonder

eenich aensien hun revenge sullen soecken te becomen, doch wat daer-

van zij, sal den tijt leeren.

Geleeden acht dagen zijn hier door last van den Gouverneur moet-

willichlijcken in de brant besteecken een seer schoon ende magnificq

huijs, toebehoorende eenen Mellic Serou ''), gesant wegen den Coninck

van Visiapour, waerdoor mede in den brant is geraect thuijs van den

ambassadeur van den grooten Magol, zijnde de 2 treffelijcxste huijsen

van Masulipatam ende dat door een perticuliere questie tusschen de

dienaeren van den voornoemden Mellic Serou ende die van den ge-

melden gouverneur. Men secht, datter wel 2 a 3 tonnen goudt aen

goederen in den loop gebleven ende verbrant is. Hoe dese saecke aff-

loopen wil ende bij de prinssen genomen wert, sal den tijtt leeren,

tgeeft ons een schrick om met soo treffelijcken capitael, als wy door-

gaens versien zijn, onder dese mooren ende heijdenen te resideeren.

Hiermede

Ed.Erntfesten manhaften wijsen voorsienigen seer discreten heere.
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bevelen U Ed. naer hartelijcke groetenisse ende wensinghe alles goets

in de protexie des Alderhoochsten.

In Masulipatm. adi 15 Januario 1623

U Ed. dienstwilligen dienaer

A. van Uffelen.

CLXXI. ADRIAEN JACOBSZ. VAN DER DUSSEN, DJAMBI
21 JANUARI 1623').

Ed.gestrenge manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Heere.

Naedat op gisteren (daervan hierneffens copije gaet) schipper Hans

Stockermans -) afgevaerdicht hadt om syn reijse met de chaloup te ver-

voorderen alsmede de fluijt vollaeden des middachs afdrijvende, is des

nachts onse prauw, comende van tWaepen van Delft, boven gecomen,

daerwt verstaen het gestadich onstuijmich weder buijten, geen weer

wesende om de schepen te mogen lossen, oock de fluijt, afdrijvende,

heeft in een heelen dach niet boven een mijl connen voorderen ende dat

vermits theel laege waeter ende harde winden, waerdoor het ancker

dickmael in de grondt moet, oversulcx, alsoo ick den schipper van de

fluijt op thoochste belast hadt syn beste te doen om spoedich af te

drijven, heeft mij laeten weten, geen moet heeft (aensiende de ge-

legentht.) om haestich beneden te wesen, oock dat wellicht gecomen

was, in 8 a 10 daegen niet soude voor zee connen comen, vermits bijnae

soo veel vloet op- als ebbe afloopt. Oversulcx de saecken met den Raet

overwogen hebbende ende bevindende, Delft daer wesende, 4 scheepen

connen claer gemaeckt werden, alst U Ed. belieffde sooveel wt Delft te

nemen tot de volle lading van Mauritius ende dito Delft in plaets van

Delffshaeven laeten leggen, tenwaer U Ed, de comste van de fluijt ge-

lieffde te verwachten, dat corts nae desen, soo haest mogel, is, ge-

schieden sal, dito fluijt inhebbende weijnich min dan 3000 pc. peper, is

derhalven goet gevonden sonder versuijm van tijt t' Waepen van Delft

voorheen te laeten gaen, alsoo niet connen weten, wat verandering,

vermits de peper soo lancksaem compt, bij U Ed. in de schepen, nae

patria gedestineert, vallen can, oock Delft daer wesende, U Ed. gelieven
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doen condt van t' een ofte t' ander schip te laeten volgen, dito Waepen

inhebbende 3224 pc. peper, monterende ter somma van fl. 78192//6//11,

daervoor UEd. tgenerael gelieve te doen debiteeren,

Purmerent verwachte tegens ultimo deser mede van Andregirij met

ontrent 40 lasten peper, ofte t' selve datel. mede derwaerts sal senden

ofte niet, can noch niet adviseeren, alsoo volgens U E, advijsen niet

maecken mach om t' schip, dat soude mogen blijven leggen, vol te

maecken, gissing maekende (de fluijt daer wesende), dat tot de volle

lading van 't schip, dat blyft leggen, noch 170 a 180 laesten wesen moet,

daertoe ons wtterste beste doen sullen om haest derwaerts te senden,

doch ons geit begint te minderen, niet boven de Rn. 10000 hebbende ende

weijnich getrocken cleeden, doch wat van Andregirij ende Palinban

weder crijgen sullen, wete niet, doch geloove cleeden ende niet veel

contant, oversulcx metten eersten sonder versuijm (soo peper begeeren)

van contant dienen versien, verhoopende mede, dat U Ed. de fluijt

metten eersten wedersenden sult.

lek heb mede verstaen van den assistent, den voorleden nacht opge-

comen, dat schipper Willem Diricksz. de ses stucken wtten Fransman

gelicht heeft, seggende ordre van mij te hebben. Dat niet soo is, ofte

moeste het bewijsen, tenwaer ick door haesticheijt, doen U Ed. missive

om pr. de Bije te gaen afsont, een wort in de reden vergeten ofte te veel

gestelt hadt, dat nochtans niet wel gelooven can, tenwaer ick het sach.

U Ed. conde hem nae gelieven daernae vraegen. t' Is waer, dat hem

gesz, heb, soo haest de francen vertrocken waeren, sien soude, hoe het

jacht gelaeten hadden ende ons datel. advijs opsenden, alsoo noch

gelooffde, het schut in een van de Engelsz. scheepen soude oversetten.

Terwijl beneden niet veel te doen was ende d' occatije presenteerden,

was Sr. Eyndhoven eens bovengecomen om te sien, ofte haest parthij

peper aen boort crijgen souden ende, hier boven 3 a 4 daegen geweest

hsbbende, bequam de tijding, dat den schipper t' voorn.de gedaen hadt,

oversulcx de faute, die der begaen sijn, den schipper heeft gecom-

mitteert ofte most ordre bewijsen, dat niet mogel. is ^) ende niet anders

offreccrende, sal desen eijndigen ende U Ed.

hiermede

Ed.gestrenge manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Heere

Godt almachtich in genaeden bevelende, die U Ed. vnl spaeren in lang-
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duijrige gesontht. ende voorspoedige Regeringc, actum in onse logie in

Jambij desen 21 Januarij Ao. 1623.

CLXXII. ADRIAEN JACOBSZ. VAN DER DUSSEN,
AAN BOORD VAN DE GORCUM VOOR DJAMBI

30 JANUARI 1623^).

Ed.gestrenge manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Heere.

Mijn Heere, de neffensgaende es copije van mijne joncste, pr. t. schip

Twaepen van Delft gesonden, tsedert hier niet sonders voorgevallen

ofte van daer yets vernomen, derhalve desen te corter wesen sullen.

Belangende den handel, es slap, niet veel peper affcomende ende

geldende, soo se de Chineesen coopen, over de 9 Rn. van achten ende

nemen van ons 8, daerwt wel aff te meten es, hoe dapper de peper ver-

valschen, gel. oock daegelx. wel sien ende niet voor te comen es, tenwaer

d' Engelsz, ende wij tsaemen eenige tijt niet al te haestich nae peper

waeren, d' Engelsz. ende wij elcx alleen handelende, vermits sijluijden

geen contant hebben, anders als daegelx. tegens cleeden verhandelen,

dat soo veel nae gissing beloopt, als pas peper connen becomen. Nae

geseijt wert, geven 8'/4 ende S^j Rn. doch efter connen nergens nae

sooveel peper becomen, als wij (maer gisse haer haest in den prijs sullen

moeten volgen), vermits de princepaele voorcoopers thans met ons

handelen, die vreesen, als haer nu al een maent ofte twee helpen, dan

sonder geit ofte cargesoen sittende, van ons niet souden vertrout werden,

d' Engelsz. mij, noch ick haer niet aenspreeckende om deeling, tenwaer

ick sach, sij meer als wij ontfingen, doch achte, sijluijden geen deeling

pretendeeren, vermits haer contant niet veel te beduijden es, dat dagelx.

ontfangen, want de meeste Javaenen van onse cleeden, eer de haer

quaemen, vervult waeren, thans goulongs tape grande ende kitchil, tape

sarassa, roo percallen, roo betillies noch mouris hebbende.

Ingevalle gestadich aencoopen ende niet stil sitten, sullen dienen

metten eersten van contant versien te werden, thans niet boven de

Rn. 8000 hebbende.

Dat UEd. adviseert, d' Hr. van Uffelen schrijft, daer voor Jambij

mourijs geeijst werden, can wel wesen, alsoo het goede sortering es,

68
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aengaende de lengte, behooren ruijm 16 cobidos te wesen ende 5 a 6

span breet, hoe fijnder, hoe beter, root, wit ende rouw alsmede van

gel, percallen, doch geen rouw, de matafons dienen mede van gel. lengte

als de mouris te wesen, opdat twee maleijsche cleeden van een st. comen

mach, die gel. nu, 12 a 13 asta wesende maer anderhalff aff mach. Roo

peta maleijo noch swerte salalouw dienen hier gesonden, de roo sala-

louw syn hier seer getrocken ende crijgen geen, de sarassa gobaer, tape

chindes ende tape sarassa syn soo seer gestopt ende gelapt, dat het

schande om sien es, de sarassa maleijo hebben oock haer behoorel.

lenckte niet, die niet minder als de 8 asta behooren te wesen ende 5

a 51/2 spannen ofte 6 breet, de schilderij van beijde de sarassen syn oock

niet veel begeert besonder van de gobaers, het bloemwerck gel. voor

desen, eer d' Hr. Soury op de Cust quam, es best begeert, de betillies,

dit jaer gecomen, es mede niet veel trecx in, vermits te cort ende te smal

sijn ende te duijr van geit, niet langer als 24 asta wesende, doch heel

fijn, ander jaeren hebben se gehadt van 32 a 40 asta, die waeren beter

begeert ende was meer proffijts aen. Roo betillies crijgen d' Engelsz.

jaerlx, wel tweemael meer als wij hier alsmede roo salalouw. De mourijs,

percallen, matafons ende andere diergel. behooren 12 a 16 asta te wesen,

te weten van beijde gesonden, maer meest van 16 dito, want van de

12 een gobaer ende van de 16 twee chere maleijo mogen.

Belangende de oude schulden, heb dagelx. veel moeyten met ende

voordere weijnich, heb in 10 a 14 daegen aen geenige joncken passen

willen geven, mij beroupende, dat den Coninck nu drije jaeren belooft

heeft te pitchaeren ende tot geen endt can comen, eyntel. ende nae veel

loopen heeft den Coninck de oude beloften gedaen ende in teecken, soo

hij seijt, dat hij elckeen doen betaelen wilt, heeft de 1000 Rn. die van

den tol in gehouden heb, mij op een Chilij Chinees ende Queaij Aria

Poulongira ") iaeten afftrccken ende van de jonge Conincx ende sijn

broeders schuit sal mede pitchaeren, soo dat geschiet, d' ander sullen

temet wel volgen. U Ed. verseckerende, dat daegelx. mijn wtterste beste

doe. lek stel thans in alle passen, dat de vrinden, dese joncken ge-

moetende, de Jambineesen met dreygementen waerschouwen sullen,

ingevalle t' aenstaende mouson, gel. sijn Mat. belooft heeft, de schulden

niet betaelt werden, geen passen aensien, maer die bejegenen, in arrest

nemen sullen, waerdoor toecomende jaer dese, die niet schuldich sijn,

bevrcest sullen wesen te verseijlen ende derhalven den Coninck om te
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pitchaeren selffs aenporren sullen, gel. ten deele nu al geschiet es.

Desen gaet pr. de fluijt Gorcom, daerin gescheept heb als pr. nef-

fensgaende factuijra 2959 po. peper, monterende ter somma van

f 1. 73548/7 18// 4 pen. daervoor U Ed. gelieve tGenerael te doen debi-

teeren.

Alsoo voor desen goet gevonden was den persoon van Davidt Diricsz.

van Hoogenberge ') , coopman op de fluijt Gorcom, op sijn versouck op

t' jacht St. Laurens te stellen, oversulcx weder een persoon voor t' selve

ampt te bedienen op dito fluijt vandoen was, vondt goet den persoon

van Jan Batist van der Graeff"), voor opper assist. met dito fluijt

wtgecomen, provisionel. t' voorn, ampt te doen bedienen, gel. tot nochtoe

gedaen heeft, neffens den dienst de Compe. hier aen lant gedaen, soude

derhalven, soot U Ed. beliefde, wel eenige verbetering pretendeeren

ofte ten minsten versoucken van U Ed. in dito qualitee gekent te werden.

lek heb aen den Commandeur Houdaen over Linge gesz. ende U Ed.

ordre nopende de Patanische, Chiamsche ende ander joncken, nae Linge

comende, doen weten, oock syn Mat. van Joors missive beantwoort, hem
wijsende aen den Commandeur Houdaen ende voorders aen U Ed. opdat

hier geen moeijten hebben souden, heb hem mede U Ed. ordre nopende

de twee heele cartouwen doen weten om metten eersten nae Batavia

te senden, oock alsoo hier van jachten ontbloot sijn, dat Woerden op-

senden soude om tegens prmo. Meert hier te hebben, heb hem mede

geadviseert met geenige gevangen Maleijers ofte haer joncken hier

te comen.

Belangende de Patanische joncken, can noch niet bevinden, dat se

peper coopen, Raedja Indra ende nachoda Amath seggen, nae Batavia

willen, doch achte met niet veel peper, alsoo schaers te becomen ende

behalven dien beneden de 9 Rn. niet becomen sullen, gel, vooren geseyt

es. De Chineesen die coopen die met steelen van de Mannecabers ende

meugen omgaen, die van Johoor hebben voor desen hier menichte Van

Mallacse cleeden gebracht, dat nu heel contrarij es, want hier nu comen

coopen ende selffs nae Linge brengen.

Neffens dese gaet copije van de missive, aen de vrinden van t' schip

t' Wapen van Delft gesonden, daerop den schipper t' geschut wt het

france jacht gelicht heeft. lek weet niet, wat dencken, anders als dat de

brieff haelff gelesen ofte quael. verstaen heeft. lek heb haerluijden in

dato 8 deser, een dach ofte twee onbegrepen, gesz. dat haer in tminste
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met de Francen niet moeyen souden, oock dat een protest aen ons

hadden willen overgeven ende niet geaccepteert hadt ende ofte het

gebeurde, daer beneden aen Delft noch andermael yets overgeven

wilden, niet aennemen souden, welcke missive U Ed. nae gelieven de

vrinden condt affeijsschen.

Hierneffens gaet een brieff, van Orankaja Raedja Indra van Patana

aen Sr. Timon Machielsz. gesonden.

Desen dus veer gesz. ende beneden comende, bevondt het jacht de

Valck van Palinban gearriveert was, de fluijt noch besich wesende met

over de droochte te corten, dat wat lancksaem aenloopt, vermits het

gestaedich onstuijmich weder.

Het jacht den Valck in Palinban gansch niet verricht hebbende, ver-

mits geen peper was dan 50 picol, die se presenteeren te vercoopen

tegens 10 Rn. ende dat mits beloften aen den Coninck, met het jacht

daer 5 a 6 maenden blijven leggen souden ofte huijs te houden, dat

Sr, Ockerscel ') niet belooven vsalde ende derhalven mocht geen consent

crijgen peper te coopen, oversulcx, naedat van een Chinees gewaerschout

was, de pitchaerii^ge seer different onder de groote liepen van bij nacht

eenige prauwen heijmel. wt te senden ende dito Chinees aen Sr. Ocker-

seel raede niet weder aen lant te comen, alwaert dat den Coninck hem

ontboot, es t' scheep gegaen ende den Coninck liet hem wel 4 a 5 mael

roupen, doch excuseerde het ende syn soo affgedreven ende herwaerts

gecomen, dito Chinees, die d' onse t' selve aenraeden ende waerschoude,

es vriendtschap van Ketchilij Japan, die aen hem gesz. hadt d' onse

in alles behulpsaem te willen wesen ende verstae, eerlang van Palinban

selffs met eenige peper nae Batavia gaet ende alsoo Purmerent alle

daech van Andregirij verwacht ende van sints ben dito Valck met de

peper van Purmerent datelx. voorts te senden, sal cesseren ende UEd,

daermet voorder advijseeren; in Palinban was een prauw van Mallacca

gearriveert, daerop een blancke Portugees ende de rest swerten waeren,

versouckende, dat sijn Mat. in vrindtschap met die van Mali. wilde

continueeren ende syn joncken derwaerts senden, daerwi de vrinden

verstaen hebben, hoe 4 fregats, comende van de cust China, in Mali.

gearriveert waeren, geen meer verwachtende.

Hiermede

Ed.gestrenge manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Heere,
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sullen UEd. nae geluck ende voorspoet wenschende, in de genade des

Alderhoochsten bevelen, die UEd. will spaeren in langduijrige gesontht.

voorspoedige regeringe ende volbrengen van U Ed. goede begeerte.

Actum in de fluijt Gorcom desen 30 Januarij Ao. 1623,

A. JAN PIETERSZ. COEN.
AAN BOORD VAN DE MAURITIUS BIJ OENTOENG DJAWA

3 FEBRUARI 1623 i).

Proiect van antwoort, welck naerd tadvijs van den Ed. Ed. Heer

Genrl. Coen behoort ghegheven te worden op de bijeenversamelde per-

ceelen, die de ghecommith. van de Eerw^. Engelsche Compe. met haer

geschrift van den 9en Januario Ao. 1623 teghen alle redenen ende recht

segghen in de Molucos, Amboina ende Banda per contrain hebben

moeten betalen. D' Hr. Genrl. Carpentier ende raden connen d' antwoort

in sulcke termines stellen, als haer Ed. best gheraden vinden.

1,

Omdat dese galeije niet wel beroeijt was ende door toevallich ghe-

breck off versuijm van timmerlieden cortelinghe (naerdat op nieuws

gherepareert ende versien was) aen de wal gheleijt moste worden,

connen de ghecommitteerde van de Eerw. Engelse Compe. gheensints

met reden refuseren haer ghedeelte van de last te vergoeden, want

t' volck daervan evenwel nevens andere soldaten ende maetrosen van

tgarnisoen haren dienst ghedaen hebben.

T' is de timmerlieden haer schuit, dat de galeije in teerste niet beter

beroeijt ghemaect ende daernaer in trepareren niet beter versien hebben,

met wat recht can dese faulte de Nederlantsche compe. te laste gheleyt

werden? Soo vele als de galeije waerdich was den , doen t' accoort

met d' Engelsche Compe. in Banda inginck ende wat oncosten zedert

dien tijdt daeraen ghedaen sijn, een recht derde hiervan moet met recht

tot laste van d' Eng. Compe. in rekeninghe ghebracht worden, maer soo

dese galeije hoogher gherekent is, dan doen waerdich was ende d'

voorsz. oncosten t' sedert beloopen, t' selvighe moet weder aen d' Eng.

Compe. goetghedaen worden.
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Daer is gheen dinck noodigher in d' eijlanden van Banda dan goet

roeijtuijch, derhalven sal t' selvighe daer, soowel in tijde van vrede als

oorloghe, tot laste van den handel ghehouden moeten worden. Als daer

gheen galeije noch fregatten zijn, sullen de garnisoenen dies te starcker

van volck moeten wesen. Hoe de reckening van de voorsz. galeije ghe-

maect is, moet punctuelijck ondersocht worden, eer men naer behooren

finael bescheijt can gheven.

2,

Tot mainctenue van den staedt van d' eijlanden Banda ende omme de

commercie voor beijde de Comp.en van Nederl. ende Engels, te ver-

seckeren, werdt daer vanweghen de Ho. Mo. Heeren Staten Genrl. ende

sijn princel. Exellte. een goedt garnisoen van soldaten ende hondert

maetrosen ghehouden met een armade van ontrent dertich tingans ende

ander cleijn vaertuijch. Dit garnisoen met alle dependentien moet van

de tollen van coopmansch. onderhouden worden. Alle prinsen, welck de

garnisoenen off andeie chrijsvolck souden moghen veroveren, comen

met recht haren souvereynen heer, den heer van t' landt, toe, daerop

gheen coopl. die de tollen betalen, yets te pretenderen hebben, ghelijck

door de gantsche werelt een ghemeen gebruijck is. Tgene door d' onse

bijsonder verovert wordt, t' sij door t' garnisoen van Banda off andere,

wij verstaen, dat de ghecommit. van d' Eerw. Engels. Compe. daerop

niet hebben te pretenderen, ghelijck wij mede niet doen, op t' gene haer

volck bijsonder (buijten de ghemeene defentie wesende] souden moghen

becomen. Meest alle de slaven, mette tingans in Banda verovert, syn

vercocht, dat op sekeren tijdt betaelt soude worden, soo in sekeren tijdt

niet wechliepen ende de meeste part is wechgheloopen, eer de betael-

dach verscheen, tgene van dese veroverde Arouwers soude moghen

comen, sal te syner tijdt de Heeren Raden van d' Admiraliteyt der

Vereenichde Nederlanden (die daerover te disponeren hebben) condt

ghemaect worden,

3.

T' onderhoudt van rijs, sagou, vis, cleeden ende een quaert Reael

van achten daechs, welck voor den arbeijt van de ghevanghenen off

slaven in rekeninghe ghebracht wordt, bedraecht weijnich meer dan

soldaetsgagie ende rantsoen. Nae wij verstaen, souden de slaven ende

ghevanghenen in de Molucos. Amboina ende Banda, soo daer tot
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\isschen, thuijnen ende verscheyden andere diensten ghebruijct wierden,

niet min dan een halve Reael van achten ende meer, jae oock wel een

Reael van achten daechs, voor de Nederlantse Compe. verdienen. Den

arbeyt, welck sij aen de fortificatien doen, verstaen wij soo ghering niet

te wesen, off soude meer dan een halven Reael van achten daechs

costen, soo andere in huijre ghebruijcken. Dit aldus sijnde, (ghelijck wij

verstaen, datt het is) wat verminderinghe van loon can hierinne (sonder

vercortinghe van de Nederlantsche Compe,) ghedaen worden? Wij

sullen ons van de respective Gouverneurs van de Molucos, Amboina

ende Banda naerder informeren ende de lasten, soo bevinden, dat te

hooth ghestelt sijn, nae behooren matighen, doch veel liever saghen wij,

dat alle onse slaven ende ghevanghenen ten proffijte van de Neder-

lantsche Compe. met visschen, aenplantinghe van alderleij vruchten,

aentelinghe van alderleij vee ende in andere diensten dan tot fortifi-

catien ghebruijct mochten worden. De Nederlantsche Compe. soude

beteren dienst gheschieden.

4.

Sullen doen vernemen, wat timmeragien op verscheijden plaetsen

ghedaen sijn ende, soo bevonden wordt, dat eenighe in ghemeene reecke-

ninghe tot laste van de tollen ghebracht sijn, die de fortificatien niet aen

en gaen, sullen desulcke wederomme aen de Eerw, Eng. Compe.

goedt doen.

5,

T' is een van de beste wercken, die men doen can, scholen in de

Molucos, Amboina ende Banda te timmeren, onderhouden ende de

kinderen (van ouders, die onvermoghende sijn) eenich rantsoen te

gheven, opdat in de Christelijcke religie opghetrocken moghen werden,

welck anders niet soude connen gheschieden, alsoo d' ouders moeten

helpen, de cost soecken met thuijnen ende visschen. Dese lasten moeten

mede aen de tollen van coopmanschappen ghevonden worden, totdat

den Heer van tlandt andere financiën becompt ende anders ordonneert,

6,

Soo de soldaten, in thospitael sieck leggende, daer onderhouden wor-

den ende evenwel ordinarie rantsoen ghenieten, t' is een groote faulte

van de respective gouvernrs, dat daerop niet beter en letten ende beyde
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de Compen. ten onrechte met dubbelt rantsoen beswaren, wij sullen

daernaer vernemen ende ordre gheven, dat hierinne ghelijck mede aen-

gaende de slaven versien worde,

7,

T' fourniment van des Gouverneurs Camer ende cleedinghe van sijnc

Ed. jonghens moet tot ghemeene last ghestelt worden, maer dat van de

cooplieden ende van de naghelsacken tot laste van elcke Compa, voor

tsijne respective.

8.

Schenckagien, metten Hondt nae Mindanao ghesonden sijn noodich

gheweest tot welstandt van den staedt van de Molucos, soo omme goede

correspondentien met de Coninghen van die landen te houden als omme
voor te comen, dat tot onsen naedeele met de Spaignaerden niet ver-

draghen. Soo eenighe schenckagien aen verscheijden personen ghedaen

sijn voor dienst, metten Gouvernr. Lam in de Manillas ghedaen, welck

d' Engelse Compe. niet aengaet, t' selvighe moeten haer wederomme

goetdoen. De schenckagien, door den Ed. Hr. Genrl. Coen in Amboina

ghegheven, is om verscheijden goede respecten (tot mainctenue van dien

staedt) gheschiet, welck niet te vermyden waren.

Dese lasten connen nieuwers dan aen de tollen van coopmanschappen

ghevonden worden. De Coopl. die die betalen, compt niet toe hiervan

redenen te voorderen, noch hebben haer mette Regeringhe van den

staedt niet te bemoeijen.

9.

T' gene in wesen blyft, can in gheen rekeninghen ghebracht worden.

10.

Tgene bevonden wordt den handel van de Nederlantsche Compe. aen

te gaen, mach niet tot last van d' Eerw. Engelse Compe, ghebracht

worden.

11.

De voijagie, door den Gouverneur van Amboina naer de Manipes ende

Ceram ghedaen, sijn noodich gheweest om d' ondersaten van d' Ho. Mo,

Heeren Staten Genrl. voor de quade desseijnen van sekere moren te

beschermen, ij der in syne behoorl. lijmiten te houden ende voor te
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comen, dat ons van de Manipes, Kijlang, Bouro ende omlegghende

landen gheen meer nagelen (ghelijck voor desen geschiet is) ontvoert

werden ende niet (ghelijck gheseijt wordt) om de Nederlantsche con-

questen wt te breyden. Soo eenighe ammunitie ende provisie weder van

de tocht ghebracht is, deselvighe moeten teghen d' wtrustinghe ghoet

ghedaen worden. Op de dispentie van de taeffel is nu ander ordre

ghestelt.

12.

D' oncosten van sekere pijnasse, chaloupe, tweeentwintich correcorren

ende van de pinasse Pera, monterende twintich duysent seshondert drij

en dertich gulden, connen nieuwers dan aen de tollen van incomende

goederen ende wtgaende specerijen ghevonden worden. Dewijle de ghe-

committ. van de Eerw. Engelse Compe. niet wel van gelde versien waren

ende, soo sij segghen, vier maents lasten, meer dan ghehouden waren,

betaelt hadden, hadde de Gouvernr. van Amboina met het geit van de

vier overighe maenden dese partie behoort geliquideert te hebben. Wat

d' interest van de opghenomen penninghen aengaedt, die can niet groot

wesen ende sullen d' Eerw. Eng. Compe. daerteghen wederomme ghe-

nieten haere portie van de specerijen pro rato, nae hetgene beloopt, dat

opt tweede jaer in avance betaelt hebben, welcke anders derven souden.

13,

Mij ghedenct niet toegheseyt te hebben, dat d' Engelsen een derde

van de naghelen (den Coninck van Tcrnate voor tol toecomende) ghe-

nieten souden, mits daervoren ghereet geit betalende. T' arrest van den

raedt van detentie dient hierover naghesien te worden. De Coninck van

Ternata is niet dan naghelen schuldich ende moet sijn schuit met

naghelen betalen, daervan de ghecommiteerde van d' Engelse Compe.

niet te pretenderen hebben. Maer van de naghelen, die op Larica voor

capalla ikan ontfanghen worden, een derde daervan moghen d' Engels,

soot haer ghelieft, met geit betalen ende nae haer nemen, dewijle hacr

per contract een derde van alle specerijen toegheleijt is, wtghesondert

alleen t' gene de Nederlantsche Compe. van oude wtstaende schulden

soude moghen becomen.

14.

T' is qualijck ghedaen, dat de Gouvernr, van Amboina differeerde
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tot last van de Nederlantsche Compe. goet te laten doen de tollen van

de naghelen, welcke die van de Nederlantsche Compe, op haer schuit

ontfanghen hadden, alsoo de tollen soo prompt van d' eene Compe, als

d' andere betaelt moeten werden,

15.

Soo eenighe meubilen van den huijse in Amboina onredel. ghetaxeert

sijn, moet d' Engelse Compe, wederomme goet ghedaen worden, t' ghene

bevonden wordt te hooch ghestelt te wesen.

16,

Niet dan goeden rijs ende cleeden wordt innewaerts ghesonden, t' is

reden, dat t' slechste aen de varekens, hoenders ende chijrurgijns ghe-

daen worde. Wat van de prijs sij ende t' gene dit artijckel voorder aen-

gaedt, daerop dient advijs van de respective gouvernrs, ghehoort te

worden,

17.

Ghelijck mede op dit artyckel.

18,

Dese rekeninghen moeten de ghecommitt, van d' Engl. Compe, ver-

thoont worden.

19.

Soo dese vergoedinghe van oncosten van sekere coopl. niet ghedaen

en is, dat ment doe.

20.

Dat men op Gnoffacquia doet vernemen, wat hiervan zy,

21.

Ghelijck mede in de Molucos van dit artijckel.

22,

Wat verantwoordinghe de respective Gouverneurs hierop doen sullen,

moet verwacht worden.

23,

De verantwoordinghe van Banda ende Gnoffacquia moet hier mede
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venvacht worden ende soo de verquisters van tcruijdt ende andersints

ghecondemneert worden t' selvighe te vergoeden, moet d' Engl. Compe.

haer portie daervan pro rato goetghedaen worden. (In margine: Nota,

dat men den fiscael tegen die van Gnoffq. doe procederen.)

24,

Dat men hiernae doet vernemen.

25.

Ad Idem.

26.

Ad Idem.

27.

Ad Idem,

28.

Wilde varekens, die sonder costen ghevanghen worden, behoeven in

gheen rekeninghe te comen. d' Engl. Compe. is onghehouden accijs van

arack, vis ende dierghel, te betalen; soo hun daervoor yets affgevordert

sij, dat ment weder goetdoe,

29.

Is hier een onredel, taxatie ghedaen, dat men d' Engls. Compe, weder-

omme goetdoe, t' ghene te hooch ghestelt is.

30.

Op onser beyder vianden is d' Engls. ghecommiteerde niet verboden

te cruijssen, maer wel gheen hinder noch overlast te doen aen vrienden,

naer Banda varende. Doen bevonden wiert, dat sekere Engelsen met

ghewelt eenighe van d' onse, die eerst aen een jonckie ghecomen waren,

overhoort ghesmeten ende met ghewelt daervan ghedreven hadden,

soeckende haerselven de aenghehaelde slaven ende goederen sonder

recht off redenen toe te eijghenen, alsdoe is haer, nae wij verstaen

dierghel. cruijssen, soo sijt noemen, verboden ende anders niet. T' advijs

van den Gouvernr. van Banda dient hierop naerder ghehoort te worden.
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31.

lek meene dat den Gouvernr. van Banda hier ten onrechten beschul-

dicht wordt, alsoo verstaen hebbe, dat d' Engls. de Pouleronners soo

lastich vielen om haer schuit in te voorderen, dat de Pouleronners van

hongher souden hebben moeten vergaen, soo de Gouvernr, niet ghe-

maticht hadde d' overlast, welcke dEnghelsen haer deden, alsoo gheen

ander middel hadden om van te leven dan de weijnighe noten ende

foeille, die sij leverden, doch t' is noodich, dat den Gouvernr, van Banda

hierop ghehoort werde, eer men naerder antwoort gheve,

32,

T' is meer dan reden, dat elck sijn volck van cleedinghe, spijsen ende

dranck versorghe. Wij hebben expressel. gheordonneert, dat niemant

meer cleedinghe, dan nootelijck vandoen hebben, ghegheven werde. Wat
can een soldaet voor neghen gulden ter maent becomen? D' officieren

ontfanghen meest hare gagien in contant ofte latent tot hare comste in

Batavia staen; soo de soldaten ende mardijckers, t' gene haer tot clee-

ding ghegheven wordt, wederomme vercoopen, wat connen daerteghen

doen. De provisien voor de Gouvernrs. taeffel verstaen wij, dat met

contant geit ghecocht worden ende niet met cleeden.

Slaven werden, noch en sijn, in de Molucos, Amboina ende Banda

door de Compe. niet ghecocht dan eenighe Christenen ghevanghenen, die

nu cortelinghe bij gheval door de Tarnatanen met de Spaensche galeij

verovert sijn.

T' is oock recht, dat ijder sijn slaven met cost ende cleederen ver-

sorghe ende dat ijder sijn noottelijckheden van balcken ende plancken

met sulcke waren coope, als t' sijnen beste verdragen can. Soo dese

waren anders in rekeninghe van oncosten ghebrocht dan ghecocht ende

vercocht worden, t' soude bedroch wesen, maer als sulckx niet bewesen

can worden, valt daer niet op te segghen. De Molucos, Amboina ende

Banda sijn landen, die niet seer gepeupleert sijn, waerover aldaer niet

veel cleeden vertiert connen worden, doch de meeste hinder, die beijde

de Compaignien in de vertieringhe lijden, werdt haer door de Spaig-

naerden, Portuguesen, Macassaren, Javanen, Maleijen, Gousuratten

ende andere vreemdelinghen ghedaen, ghelijck mede insonderheyt door

particuliere Enghelsse ende oock Nederlanders, maer d' aldermeestc

hinder compt van particuliere Engelsen, die voor haerselver de beste
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gheleghentht. ende t' meeste capitael hebben, Soo de ghecommitteerden

van de Eerw. Engels. Compe. hierinne weten te voorsien, t' sal ons lieff

sijn ende wij sullen van onser sijde t' beste mede doen.

33.

De ghecommitteerde van de Eerw. Engels. Compe. sijn hiervan

qualyck gheinformeert, alsoo sedert de publicatie van taccort door de

Nederlanders gants niet wtghebrocht is, mett somma van . . ., van outs

in de Molucos, Amboina ende Banda noch wtstaende, met cleijne hope

om yets te becomen, sijn soo wel gheleert, dat ick hope, haer wel sullen

wachten voortaen meer te borghen,

34,

Al te nauw werdt hier de verlichtinghe van de lasten ghesocht. De

Gouverneurs van landen ende forten compt met recht d' opperste ghebiet

toe, soo wel over de cooplieden, inwoonderen als chrijslieden. Den tijtel

van Directeurs over den coophandel hebben daertoe niet vannooden,

sullen voortaen niet anders als gouverneurs ghenoemt worden.

35.

In de Molucos gheniet de Nederlantsche Compe, gants gheen benificie

van tollen, incomsten, vruchten noch domeijnen. In Banda ende Amboina

sijn besich om sulckx in te voeren ende eenighe vruchten te ghenieten

teghen d' extraordinarie lasten, die de Nederlantsche Compa. meer dan

d' Engels. Compe. supporteren ende in rekeninghe teghen de tollen van

coopmanschappen niet ghebrocht worden, als namentlijck d' oncosten

van verscheyden schepen, daermede tot groote last van de Neder-

lantsche Compe. veel grove waren ende volck aen de forten ghebrocht

worden, ghelijck balcken, swalpen, plancken ende andersints. Dese

schepen doen in coopmanschap gheenen dienst ende werden oock voor

gheen defentieschepen gherekent. Op de vruchten van t' landt heeft

niemant dan den eijghenaer te pretenderen. D' incomsten van de

domeynen sijn alsnoch soo weijnich, dat d' extraordinarie lasten, die in

rekening niet ghebracht worden, daermede niet voldaen connen. Ick late

staen, hoe verre datter vandaen zij, dat de tollen van specerijen daer-

door vermindert soude connen worden. Soo tavent off morghen d' in-

comste van de domeijnen d' extraordinarie lasten passeren, sullen wij
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naercomen d' ordre, welck d' Ho. Mo. Heeren Staten Genrl. ende de

Nederlantsche Compe. daerop souden moghen stellen, ondertusschen

moeten met patientie verdraghen, dat beschuldicht worden, dat voor de

Nederlantsche Compe. alle benificien inschrapen, daer nochtans ter con-

trarien claerlijcken blijct, dat alleene de soldie ende montcosten van de

soldaten, wt de Molucos, Amboina ende Banda verlost ende weder tot

versterckinghe van tgarnisoen derwaerts ghesonden, beloopen
,
die

noch niet in rekenin^he ghebrocht sijn ende waervan d' Engels. Compe.

aen de Nederlantse Compe. een derde moet vergoeden. Tis oock langhe

gheleden, dat al de last van de defentieschepen, in de Molucos noodich,

op de Nederlantsche Compe. alleen geschoven is,

36.

T' is billijck, dat een redelycke tax op alle wtghegheven waren ghe-

stelt werde ende dat men d' abuijsen van rekeninghen corrigere, hiertoe

sal men commissarisen committeren, soo haest als het de ghecommit-

teerde van d' Engels. Compa. ghelieft.

In tschip Mauritius ontrent Ontong Java seylende, den 3en Februario

Ao. 1623,

CLXXIII. PIETER DE CARPENTIER, BATAVIA
29 JANUARI 1624 1).

Ed. Erntfeste achtbaere wijse voorsienige seer discrete Heere.

U E. behouden overcomste met sijn geselschap sal ons lieff wesen met

eerste gelegentheijt te vernemen.

Pr. t' jacht de Haese, op 3en deser met ampele advijsen aen de

maijores vooraffgesonden, hebben wy UE. alleen onse simpele groete-

nisse geschreven ende met eenen vriendelijck versocht, gelijck oock noch

andermael sijn doende, dat UE. onsen patrocinateur -) gelieffdet te

wesen in tgene, daer wij nae den aert ende loop van saecken in dese

quartieren van Indien recht gevoelen, mitsgaders soo wij eenige mis-

verstandt mochten begaen, gelijck mede soo circumspect in de quere-

leuse saecken van d' Engelsen niet gehandelt hebben, als de Mrs. wel

wensten, dat UE. in sulcken gevalle onse swackheijt met UE. gewoone-
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lijcke discretie bij de maijores gelieffdet tegemoet te comen, waeraen

ons sonderlinge vrientschap sal geschieden. Wij sullen hier maer in

tcorte t' gepasseerde tsedert UE. affscheijt overloopen, met vertrouwen

dat onse largo advijsen, aen de Maijores gedirrigeert, UE. gecommuni-

ceert sullen worden.

Van tvaderslandt sijn hier wel aengecomen de schepen Leijden,

Middelburch, t' Wapen van Enchuijsen, de Maccareel, de Haeze ende op

de Cust Coromandel Medenblicq. Van Schoonhovens overcomst in

Surratte verwachten noch advijs.

Hiertegen hebben de Mrs. van Indien dit jaer te verwachten, te weten

Leijden \

Twapen van Delft f r. . .

, ^ van Batavia
1 holen l

de Haes }

Medenblicq van Coromandel

Schoonhoven off een ander van Surratte.

In de schepen van Batavia gaen geladen

40670 sacken peper

1244591 2 ib. foelie

28447212 Ib. noten muschaten

57981/2 Ib. indigo sirchees

372 picol Japans coper

1800 stucx wdtte damasten ende satynen

10000 stucx porceleijn

46 stucx besarsteenen

407% caraet diamanten

10 oneen ambregris.

Wat waeren van de Cust ende Surratte gesonden worden, can UE. wel

ten naesten bij gissen.

In tvaerwater van Surratte sijn tegenwoordich de schepen Schoon-

hoven, Heusden, Weesph ende de Vrede. Wij maecken calculatie,

wanner de gesonde cappitaelen ende cargasoenen behouden in Surratte

comen, t' comptoir in Mocha onbecommert gebleven is ende alle t' over-

gecomene met behoorlijcke advance gebeneficeert werde, dat Surratte

boven soo veel Europische retoeren, als tot affladinge van tschip

Heusden van doen was (welcke vanden Broecq adviseert op voorraet te

hebben), met ruijm 11 tonnen gouts voorsien sal syn, waermede onsen
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ende der maijores eijsch voor twee achtereenvolgende jaeren rijckelyck

voldaen sullen woorden, insonderheyt soo in den handel van Persia niet

verricht sy.

T' vervolgh van Goas besettinge is door der Engelssen deffectueus-

heijt nagebleven, dHr. Dedel is met sijnne vloote in Julij laestleden in-

gecomen, hebbende tot ontrent ultimo Mart voor Goa gelegen, de

caracquen (soo van Cotchin geene vertrocken syn) van haere voijage

naer Portugael ingehouden ende geen voorder risconter als voor Mos-

sambicque met den vijandt gehadt. Een reijse, voor sooveel de societeijt

ende omraegangh met d' Engelsse belanght, vol crackeels geweest,

gelijck bij de réciproque geschriften, aen de bewinthebberen gesonden,

voorder blijcken sal.

Van Coromandel hebben tsedert UE. vertreck in twee reijsen pr. tschip

Tholen ontfangen 1436 packen cleeden ende ontrent 700 custslaven.

Soo de Cust behoorlyck ende in tijts voorsien waere geweest, souden in

plaets van 700 wel 2000 na van Uffelens schrijven opgesamelt hebben.

Hoe bij comt, de Cust soo sober voorsien is geweest, sullen UE. uijt onse

missive, aen de Maijores geschreven, naerder vernemen connen, waeraen

ons om prolixiteyt te mijden gedragen.

Van hier hebben wij op diverse tijde derwaerts gesonden t' jacht Mas-

lipatan, Tholen, t' Wapen van Rotterdam ende T' Wapen van Enck-

huijsen, van alle welcke Tholen alleen terugge becomen hebben.

Wanneer de overgesondene cargasoenen met lieff op de Cust becomen

ende met ordinarij avance gebeneficeert sal sijn, maecken wij reecke-

ninge, dat de Cust geprovideert sal blijven met ontrent 7 tonnen gouts,

daermede ten naesten bij een jaer eijsch voor India ende Europa oock

voldaen can worden. Vermits van de Molluccos ende Amboina niet meer

ende dat noch heel laet op tjaer als 76 bahar nagelen in alles ontfangen

hebben, sijn wij tegen ons voornemen genootsaeckt geweest 40000

reaelen van achten in specie na de Cust te seinden. Op hope van goede

menichte slaven hadde wij dese bovengemelte twee groote schepen

Rotterdam ende Enckhuijsen derwaerts gesonden. Wat op UEd. ende

onse serieuse recommandatie van daer becomen sullen, staet ons noch

te verwachten. UEd. vertrouwe ons toe, dat wij niet rusten sullen van

alle canten soo veel volcx op te samelen, als mogelijck is, alsoo ons

kennelijck is, wat sonderlinge dienst de Compe. daeraen geschieden can
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ende wat merckelijcke verachteringe, soo daervan in gebreecke bleven.

Bijaldien de maijores haer gerieff van indigo uijt het landt van Gusse-

ratte becomen conden, dunct ons, dat die van de Cust wel geexcuseert,

off ten minsten den eijsch vrij wat gematicht mooghe worden, pr. advijso.

Over de Cust is tijdinghe gecomen, hoe t' Engels schip de Walvisch,

groot ontrent 700 tonnen, in tuijtseijlen van Suratte met alle sijnne last

in see gesoncken is met verlies van 37 man, 814 balen persische syde,

veel indigo sirchees ende synne lijnwaten. Naer d' Engelssen seggen,

was de ladinge in Europa ontrent 150.000 ponden sterlincx waerdich.

In tvaerwater van Mallacca hebben dit jaer van hier niet meer connen

senden als een schip met drie jachten, welcke drie portugiesse navetten

ende vijff jonckies, in alles niet boven 130000 gl, waerdich, verovert

hebben. De vrijelieden hebben in voors. vaerwater mede een Portugies

navet aengehaelt, dat hier bij venditie gerendeert heeft ontrent f. 3500Ü

ende dit is al t' gene, tsedert UEd. vertreck in tvaerwater voorsz, op den

vijandt behaelt hebben,

Tegenwoordich cruijssen wegen de nederlantsche Compe. ontrent

Pedro Branco ende Poulo Timaon op de Maccausvaerders de jachten

Aernemuijden, Palliacatte, St. Laurence, t' Fortuijnken ende Cleen

Seelandt.

Den commandeur Brustens is met sijnne vloote ingecomen, mede-

brengende een nieuw Portugies scheepken van 100 lasten groot, ontrent

Tennassery verovert, daervan de ingeladen goederen bij venditie alhier

gerendeert hebben ontrent f. 36600, Ditto Bruystens is niet verder ge-

weest als op de Cust Coromandel, in de bocht van Bengaele, Pegu,

Aracan ende Tannasserij. Na verstaen, sal de Compe. van de vrij burgerij

niet boven een cent van haer uijtreedinghe behouden, maer wat de

baetsoeckende reeders, niemant genoemd, niemant geblemmert, daeren-

boven opsteecken, sullen sij wel swijgen, sij sijn vast doende om met

den anderen aff te reeckenen ende dan weder een nieuwe Compe.

te rechten.

Tot bevoirderinge van den peperhandel hebben wij na diverse quar-

tieren tot incoop van 74000 sacken peper aen cargasoenen gesonden

ende niet meer tot noch toe als ontrent 40000 sacken becomen. Met

Nieuw Zeelandt sijn van Atchin noch ontrent 8 a 10000 inwachtende

69
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ende dit salt al wesen van desen jaere. De bocht van Patanij heeft ons

niet als .^^^ ,

2400 sacken gegeven.

Bantam 600

De W.cust 17000

Jambij 20000

tsa. 40000

Soo langhe het ons niet affgeschreven wort, Europa niet genoegh

gepepert sij ende wij de middel hebben om dien handel met cleden te

vervolgen, sullen wij daermede voortvaren, gelijck UEd. ons in sijnne

memorie ^) aengewesen hebt,

D' Engelsse sijn dit jaer voor ons veerdigh geweest, vermits een

schipsladinge in Atchin van over jaer te vooren hadden ende hebben

dienvolgende op 25 december naer Engelandt affgeveerdicht d' Ex-

change ende d' Elisabeth, beijde volladen met peper, haer schip d' Anna

verwachten alle dagen volladen van Jambij, sijnde van meeninge tzelve

mede naer Engelandt te seinden ende dit salt al wesen, wat desen jaeren

doen connen.

Wat succes den commandeur Reijerssen tsedert U Ed. vertreck op de

Cust van China gehadt heeft, gelijck mede wat macht wij derrewaerts

gesonden hebben, sullen wij hier om tijt te winnen niet in tbrede ver-

haelen, dan alleene seggen, hoe ditto Reijerssen, tot gehoor op de Custe

van China gecomen, voor den regent van de provintie van Hocheo in

persoone geweest ende met denselven soo verre in handelinge gecomen

was, dat twee joncken met expresse gesanten, daer Wangsan ^) een van

is, naer Batavia met eenen brieff aen ons gesonden sijn om met ons over

t' verlaten van Pehou ende stabiliatie van een ander handelplaetse

buijten de jurisdictie van China te contracteeren, tschijnt, naer dese

gesanten haer gelaten, wanneer hier middel toe can gevonden worden,

dat ons den handel niet ontslaen sall, doch tsal eerst op het doen moeten

aencomen, want om van Pehou op te breecken, aleer d' effecten van

haere beloften, off in Pehou selver, off in Teijouwan, off op een ander

ende beter gelegen plaetse daerontrent, gesmaeckt ende gevoelt hebbe,

sullen wij qualijck te bepraten wesen om Pehou t' abandonneeren, doch

wij doen groote toesegginghe ende hebben d' ambassadeurs oock ver-

claert, dat wij met sooveel schepen daer niet gecomen sijn om t' dorre
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lant van Pehou maer om den handel. Wanner die maer becomen connen,

tsij in Teijouwan off daerontrent ende verseeckert sijn, dat de Chinesen

niet meer na Manilla vaeren, dat wij Pehou dan wel verlaten sullen. Dit

behaeghde de gesanten wel ende meenen, dat alles wel geaccomodeert

sal worden, nu sij verstaen, wij soo weijnich wercx van Pehou maecken.

Den tijt sal openbaren, off sij het recht meenen, dan off ons de cap van

t' hooft soecken te trecken.

Wat voorder op de Cust van China gepasseert is, wat joncken onse

schepen in Manilla veroveit hebben, hoe in Teijouwan met de Chinesen

steelswijse tot handel gecomen sijn, hoeverre wij met de gesanten alhier

in onderhandelinge getreden sijn etc. hebben wij aen de maijores int

brede gesz. daeraen wy U Ed. renvoijeeren ende ons gedragen.

Van ontrent 1150 Chinesen met de manillase joncken aengehaelt,

hebben niet meer hier in tleven becomen als 65, de rest sijn altemael

meest door miserie, soo in Pehou als in therwarts comen, om den hals

geraeckt.

Wat novos van de MoUuccos, Amboina ende Banda becomen hebben,

hoe de saecken aldaer stonden ende wat ordren wij derwarts gesonden

hebben, gedragen ons mede aen de copie van de ontfangene ende ge-

sonde missive. Niet meer, gelyck hiervooren geseijt hebben, als 76 bahar

nagelen hebben van de Molluccos ende Amboina ontfangen, van taen-

staende gewas conde met geen seeckerheyt gesproocken worden.

Wat boosen aenslach ontrent een jaer geleden d' Engelssen agent

Touwerson ') met syne complicen tegen tfort Amboina voorgehadt heeft,

hoe tselve aen den dach gecomen is ende hoe hij met noch negen

Engelsse cooplieden tot hem, item 10 Japanders ende de marinho van

des Compes. mardijcquers, daerover in apprehentie genomen, tot beken-

tenisse gebracht ende al tsamen met der doot geexecuteert sijn, sal U
Ed. breder in onse generale brieff, maer insonderheyt die van dHeer

Speult selve ende de nevensgaende bescheijde lesen mogen. Wat excla-

matien, wat invectiven, wat reprochen, wat bittere calumnien d' Engelsen

alhier daerover, gel. mede over verscheijde andere saecken tegen ons

uijt gespogen hebben, is qualijck met penne te beschrijven, doch wij

getroosten ons haer blaffen, als maer niet en bijten. Doen sij gewaer

wierden, dat haer middelen niet conde toelangen om den lastigen handel

van de Molluccos, Amboina ende Banda sonder vercortinge van ander

handelingen te vervolgen mitsgaders dat de gemeene deffentie op on-
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seeckere exploicten tot soo onverdraeghelycke lasten niet konden uijt-

houden, hebben sij van langer handt steenen beginnen te rapen endc

snoode actiën tegen ons op te hoopen om hun t' cenemael onder schijn

van verongelijckt te worden van ons te separeeren, gelijck sij oock haer

in allen deelen van ons gesepareert hebben, soodat ons niet gemeens

resteert als personeelen ommeganck in Batavia, dat mede, soo haer ver-

luijden laten, nie lange dueren sal, alsoo met den eersten voornemen

te vertrecken ende haer van een andere residentieplaetse te versien. Sij

hebben alle listen aengewent om alleen voet in Bantam te crijgen, maer

wij hebben haer sulcx met redenen telckens wederleijt ende affgeslagen,

soodat eijndelingh uijtgeborsten sijn ende verclaert hebben daer te

willen gaen ende dat ten dienste van beijde de Compen., ons plat aff

vragende, off wy haer met gewelt van wapenen sulcx souden beletten,

dan off wij haer wilden laten begaen ende de saecken naer Europa refe-

reeren. Wij gaven haer een beslooten antwoorde, namentlijck, dat tijt

ende loop van saecken hiervan best d' openinge geven soude. Onse

missiven, d' over en weder geschreven acte tussen ons ende dEngelsse

ende diverse andere bescheyden, alle met dese schepen overgaende,

spreecken van alles breeder, daeraen wij ons gedragen.

Den President Ritchard Furslandt is in den Heere gerust ende heeft

U E. neffens ons ende andere in sijn testament met twintich reaelen van

achten gcdachtich geweest om een ringh tot syner geheughenisse daer-

voor te dragen, wij hebben do, penningen alhier in porcelein doen

besteden ende sijn UEd. tselve met d' Heer Houtman in dese schepen

toeseindende,

Hoe Bantam hem noch al even geslooten hout, hoe met de Mattaram

staen, hoe het met onse stadt Batavia ende de fortificatie al voortgaet,

sal UE. uijt de mondelinge raporten van dheer Houtman, andere over-

gaende vrienden, mitsgaders uijt onse generale missive abustanca

verstaen.

Met de jongste advijsen van Jambij becomen, verstaen den Atchinder

Andrigirij ingenomen heeft ende van sints was voort op Jambij te vallen.

Den ouden Coninck van Johor is tvoorleden jaer al van Linga veriaecht

ende van hertseer overleeden, soodat van tvermaerde ryck van Johor

qualyck eenige relequien meer te vinden sijn.

Wij hebben in onse missive aen de maijores groote instantie gedaen

om grove ende lichte touwen, seijlen, seijldoeck, piek, teer ende ver-
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scheijdc andere scheepsgereetschappen, daer soo om verlegen sijn, dat

het ons niet mogelijck sal sijn tegen d' openinge van tzuydoostenmousson

ecnighe gequalificeerde macht uijt te setten, jaa qualijck den ordinarij-

handel te vervolgen, Verscheijde coopmanschappen, provisien ende

andere nootlijckheden hebben wij daerenboven geeyst, gelijck bij onse

gesondene memorie sal blijcken. Wij bidden U Ed. de goede handt aen

te houden, ten eijnde van alles na behooren voorsien mogen worden,

Den tijt valt cort ende de materie langh, derhalven sullent hierbij

laten berusten, ende U Ed, aen onse generaele missive renvoijeeren.

Hiermede

Ed. Erntfeste wijsc voorsienige seer discrete Heere sullen UEd, Godcs

protextie bevelen. Wij, dheer Dedel, Sonck, Specx ende Gorcum mits-

gaders alle de goede bekenden in Batavia, van gelijcken Bencon"),

Jancongh'), Lacco*), Moerwattings ") ende de bekende Chineese bur-

gery doen U E, al tsamen van herten seer groeten,

Actum desen 29 January Ao. 1624 in tfort Batavia,

Bencon seind U Ed, tot een gedachtenisse

pr. d' Heer Houtman

2 rolle rood damasten

2 do, chauls

2 potten gember.

CLXXIV, PIETER DE CARPENTIER, BATAVIA
27 JANUARI 16251).

Ed, Erntfeste wijse voorsienigen Heere,

U Ed, aengename missiven van den 21en October, 9, 11, 12, 13, 14

ende 15en Decembr, des jaers 1623 sijn ons met de schepen Gouda ende

Hollandia wel terhandt gecomen.

UEd. behouden arrivement met zijne vlote in tvadcrslandt heeft ons

sonderlinghe verblydt mitsgaders d' honnorabele ontfangingh, van groot

en cleen aen UE, bewesen. De reelle belooninghe van U E, loffelijcke

diensten vertrouwen wij, dat (tot U E, redelijck genoegen) behoorlijck

gevolcht zijn.
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De novos van tl, vaderslandt hebben geerne verstaen, U E, biddende

(geene hoochwichtighe affairen obsterende ') ) met een letterken te con-

tinueren,

Den goeden raet, daermede U E. ons gedurende sijne presentie alhier

geinstrueert hebt ende de salutaire advisen, daermede UE. ons noch van

Europa sijt stijvende, verobligeren ons meer en meer in U E. schuit,

daerop v/ij in part van satisfactie voor dees tijt niet anders als stomme

danckbaerheijt geven connen, totdat het Godt gelieven zal ons wensche-

lijcker occasie te vergunnen.

Ue. recommandatien voor verscheyden persoenen gedaen, werden bij

ons in sonderlinghe achtinghe gehouden, wij zullen dezelve na ons ver-

mogen, meriten van de gerecommandeerde ende na eijsch van Compes.

dienst, t' gedesireerde effect laten sorteren.

Sonderlingh aengenaem is ons geweest de sommiere openinghe, welcke

UE. ons aengaende des Compes. gelegentheijt aldaer hebt gelieven mede

te delen. Wij hoopen, dat de regenten van de landen, de Generale

Compe. mitsgaders alle goede dependerende leden van den staet tot

conservatie van dien ende aversie van de dreijgende onheijlen een goede

ende heijlsame resolutie, soo over de saecke van Indien als alle andere

staetsaffairen, genomen zullen hebben.

Ondertusschen bedroeft ons te verstaen, dat de retourcn van Indien

insonderheijt de nagelen soo soberen afftreck hadden ende emmer soo

verdrietich valt ons, dat wij de Compe. met geen couranter waren voor

alsnoch seconderen connen.

De saecken van China staen nu op een goeden voet. Om swaerder

gevolch voor te comen, sijn d' onse genootsaeckt geweest Pehou bij forme

van accordt te verlaten ende op simpele toeseggingh van den handel

haer in Teyouwan neder te slaen, de ratificatie van taccordt wierdt noch

van den hove verwacht. Ondertusschen hadden d' onse, soo bij fur-

tive ^') toevoer van te vooren als bij publijcke handelingh naderhandt, in

Teijouwan becomen in alles tot t' vertreck van tjongst advijs van daer

ontrent 115V2 picol rouwe zijde met eenighe zijdewaren.

Jancon, Bencon, Lacco ende alle de principaelste Chinesen alhier sijn

van opinie ende groote hoope, dat alles wel succederen ende geen

questie meer over den handel rijsen zal, maer zoo daer noch sporre-

lingh '') valt, zal tredres van haren staet tragen voortganck nemen. Om
ondertusschen te doen, wat in ons vermogen is, hebben wij tot den
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Persischen, Suratschen ende Choromandelsen handel soo ruijmen capi-

tael versorcht, dat de Compe. is te verhoopen, van die quartieren buijten

ongeluck een schoon retour van ditt jaer becomen zal.

Van hier gaen met de scheepen Hollandia, Gouda ende Middelburch

46512 sacken peper

800 sockels foelie

380638 Ib. noten muscaten

295630 Ib. salpeter,

14799 cattij rouwe Chinesche zijde,

1483 stucx witte damasten

1561 caraet diamanten, bestaende in 889 stcx,

6575 stucx custdoeck verscheyden soorte.

450 Ib. cattoene garen.

19 cattij ambergrijs, bestaende in een stuck,

34 cattij slechte muscus

20970 stucx verscheijden sorteringh porceleijn,

10 balien ditto.

Dit is tall, wat wij aen dese candt van dit jaer hebben connen bijeen-

rapen. Godt almachtich wil dese ende die van Choromandel ende Suratte

in salvo geleyden.

Met dese ende de voorjarighe vloote van d' Heer Houtman (daermede

wij UE. doenmaels oock een brieffken geschreven hebben) hopen wij, dat

de Compe. weder wat op de been, buijten dachten van de participanten

ende opspraeck van de doleanten geraecken ende middel in handen

becomen zall om ruijmer t' equieperen, als zij nu gedaen heeft, want soo

sij in dese becrompe equipagie insonderheyt van volck langer conti-

nueren, is te duchten, dat haren staet hier in Indien in groote verachte-

ringhe mocht comen te vervallen, gelijck wij hare Ed. na ons cranck

begrijp met onse gemelte missive geschreven ende aengewesen hebben.

Wij vertrouwen, dezelve U E. gecommuniceert zal werden, derhalven

wij hier tot geen voorder perticulariteijt treden zullen.

Om volck ende scheepsbehoeften (darom wij t' voorleden jaer soo

ernstich geschreven hebben) sijn hier soo verlegen, dat de scheepen niet

langer ter zee connen houden ende bijaldien wij vandaer niet geholpen

worden, protesteren wij van de verachteringhe, welcke de Compe.

daerbij mocht comen te lijden, gelijck wij hare Ed. mede geschreven

hebben.
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D' Engelsz, zullen met hare scheepen de Maen, den Robijn ende

t' Hardt ontrent 35000 sacken peper oversenden sonder meer tenware

eenighe weijnighe nagelen. Zij zijn met alle man van Batavia vertrocken

ende hebben haer in de strate Sunda nedergeslagen. Wij hebben

Cebesce in possessie genomen ende leggen met een goede macht voor

Bantam ende ontrent Angiar op de wacht om toe te sien, dat ons in den

peperhandel geen ondersteeck doen ^°). Zij hebben ons genotificeert, dat

tot Bantam den handel willen sien t' openen, soo zij best connen. Voor

Angiar hebben sij t' onderleijt, d' onse hebbent beleth met de Javaensche

prauwen van haer boort te houden, hierover hebben sij tegens ons ge-

protesteert ende soo sij hiermede niet ophouden, maer voorder proce-

deeren, U E. can oordelen, wat daer vuijt ontstaen zall. Wij hebben

d' onse ondertussen ordre gegeven geene trappen van insinuatie, vrunt-

lijck affradinghe, protestatien ende geene civile empeschementen over

te slaen, maer dese niet helpende, dat dan haer feijtelijck attentaet na

vermogen zullen wederstaen. Den tijt leert het gevolch.

Dit ommesien na d' Engelsen ende besettinghe van Bantam valt ons

vrijwat lastich. In Amboina ende de Mollucqen staen de saecken tus-

schen ons ende den Ternataen mede niet, soot boordt, wat daer ge-

passeert is ende wat advijsen ende ordres, wij derwaerts gegeven

hebben, sall bij der vrienden missiven, van daer ende d' onse derwaerts

gesonden, blijcken,

Den roep heeft hier gegaen, dat den Coninck van Macassar met assi-

stentie van de gevluchte Bandanesen op Banda yets voor hadde. De
Macassaren sijn t' voorleden jaer met 23 joncqen op Lessidi geweest

ende, na geseght wordt, hebben van daer wel 150 bahar nagelen gehaelt,

sonderdat d' onse zulcx beletten conden.

D' ordre van de nagelen met cleden, rijs ende andere waren sonder

realen van achten in te coopen mitsgaders de vremde handelaers aen

tcasteel te trecken, heeft groote alteratie in Amboina ende de Mol-

lucqen gecauseert.

Dit redres is sonder macht ende ontsach niet in te voeren, de Mooren

gevoelen wel, waert heenen v^dl, sij arbeyden der oock met lijff en siel

tegen, al souden sij den duijvel bij manire van spreecken omhelsen,

gelijck het schijnt, dat sij den Macassar embrasseren, Den Gouverneur

Speult protesteert, bijaldien men daerinne niet met den eersten met een

gequalificeerde macht versiett, dat den staet aldaer groote verachteringh
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sal lijden, den grooten ommeslach ende geringh vermogen geven ons de

handen voll, dat qualijck anders raet weten als op onse deffentie te

staen ende ondertussen d' aengevangene concepten in Amboina ende de

MoUucqen weder wat te temporieren, totdat het beter gelegen zall

comen t" behoorl. redres bij der hant te nemen. Dit voerleden jaer

hebben van Amboina becomen ontrent 77500 Ib. nagelen ende van de

Mollucqen 51200 Ib. welcke wij tot den inlantschen handel hier be-

houden, te meer omdat de Compe. in Nederlandt daerbij niet vercort

werdt. D' Engelsen hebben ons mondelinghe voor haer vertreck ver-

claert, dat sij ontrent 60 bahar nagelen van Macassar met haer schip

de Roobock ende een joncqe becomen hadden. Dit mousson hebben

verstaen, dat weder cappitael derwaerts meenen te zeinden. t' Is

seecker, datt zij de Macassaren dapper animeren ende ons aen die candt

groote moeijte berockenen. Hoe de Mrs. dese ondercruijpinghe verstaen

ende hoe de rest van alle d' Engeleche crackelen ginder affloopen ende

off onse Mrs. all weer om consideratie van staet de minste zullen moeten

wesen, onaengesien der Engelsche notoire ongerechtighe procedures,

verlangen wij te vernemen,

Den Mattaram wordt vast machtich, t' voorleden drooghe mousson

heeft hij heel Madura ingenomen, t' aenstaende gaet hij nae aller opinie

met Sorobaya strijcken, resteert hem aen die candt dan niemant als den

Paep van Girij ende die van Balangbangan; off hij die eerst sal soecken

t' onder te brengen, dan off hij het om de west meent te wenden, zal den

tijt leeren. Met deesen oorloghe heeft Batavia t' voorleden jaer weijnich

besoeck, veel min toevoer van rijs vuijt des Mattarams landt gehadt,

soodat hier groote dierte is geweest ende noch is. Den schoonen rijs heeft

hier gegolden twee gantangs pr. reael ende staet noch op 3.

Dit verleden jaer heeft Batavia drij tegenspoeden geleden, die zijn

teer progres vrij wat gestudt hebben, namentl. doode neringh, dieren

rijs ende twee groote branden, soodat wij genootsaeckt sijn geweest wat

geit vuijt de handt te schieten om leven onder t' volck te houden, d' aen-

plantinghe neemt dapper toe, de tuijnen aen weersyde de rivire syn

verre boven Cockxdroochte vuijtgedeelt, doch noch niet belast. Wij sijn

nu doende het landt van tTijgerhoeck aff tot Dircxslant toe met padij

te beplanten, t' voorleden jaer hebben een pumitie *) van ontrent

4000 bos gehadt, schoonder rijs als die vuijt des Mattarams landt. Met

rijsplanten, alderhande aenbouw als andersints, hoopen wij alle de
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slaven met der tijt niet alleen buijten last van de Compe, maer met

proffijt te houden, doch t' moet tijt hebben, t' Suijckerriet werdt by de

Chinesen in sulcker abondantie geplandt, dat eenighe beginnen toe te

stellen om suijcker te maecken.

Den tijger doet ons meer affbreuck van volck als de vijanden, hij heeft

in een jaer tijts bij de 60 persoonen, meest Chinesen ende Japanders,

in t' bos om den hals gebracht, de stadt is van de groote revier aff, van

de plaets, daer d' Hr. Houtmans boomkens stonden, tot ontrent t' forts-

pleijn met een gracht, 13 vadem wijt besingelt ende met een aerde wal,

dacrinne twee bolwercken met twee stene reduijten, besloten. Den

aenbouw van huijsen in de stadt neemt redel, toe; niettegenstaende

desen dooden tijt sijn t' voorleden jaer d' incomsten emmer soo groot

geweest als de voorighe jaren, namentl. 80715 '/:4 realen van achten,

T' is ons leet geweest te verstaen, dat des Compes. ende UE. por-

celeijn soo qualijck geconditioneert overgecomen is. Na wij hier verstaen,

heeft Gerrit Fredricxsz, Druijff salr. UE, porceleijn gepackt, t' weijnighe,

pr, d' Heer Houtman aen UE, gesonden, hoopen wij emmers beter ge-

conditionneert ontfangen zult hebben,

Cappiteijn Bencon schrijft aen U E, een groetenisse ende zeindt daer-

nevens twee stucken damast, welcke UE. door den Commandeur Reyers.

zullen behandicht worden.

Wat de mesnagie van de Generale dispensen aengaet, soo te lande als

over de scheepen, daer werdt soo veel bij ons in gedaen, als na gelegent-

heijt des tijts ende eijsch van saecken eenichsints doenl. is. Het discon-

tentement van veele is groot, d' opspraeck ende calumnien, duchten wij,

doch sijn t' getroost, zullen bij eenighe onverstandighe in Nederlandt

noch grooter wesen,

Groote moeyten hebben wij hier met het volck, die geen beurt van

verlossingh met dese scheepen connen becomen, hier blijf ft er wel 400

ende meer, die airede 5, 6 ende 8 maenden over gedient hebben, In de

Mollucqen, Amboina, Banda, op de Custe van China ende elders zijn

der wel 7 a 800 meer, die d' aenstaende verlossingh mede sullen willen

geholpen worden, in voegen, soo de vloote van tlandt niet en verschijnt

ende de meesters ons geen ruijm ontset van volck toeseijnden, d' onlust

van toude volck ende de moeijte voor ons noch grooter wesen sall, doch

wij hoopen ons te redden.

Wij souden U E, geerne breeder van verscheijden saecken, concer-
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nerende des Compes. affairen, willen communiceren, maer alsoo ons den

tijt ontbreeckt, gelieve UE. ons t' excuseren, d' Overcomende vrienden

van verscheijden quartieren ende onsen generale missive aen de

Maijores, hopen wij, zullen U E. diesaengaende beter contentement

geven, waeraen ons gedragen.

Tot een besluijt connen wij U E. niet genoech clagen, hoe wij hier in

Indien van bequame ende ijverighe personnen tot importante ampten

zoo gants destitut sijn, dat wij duchten, d' affairen van de Compe. soo

hare Ed. daerinne niet versien, ten aensien van dien wel eenigen interest

mochten comen te lijden.

De Heeren Dedel ende van Uffelen sijn op de Custe overleden. Men
seght, dat Dedel een grooten schadt nagelaten heeft, van Uffelen, schijnt,

zoude sijn voorsaets gangen mede gevolcht hebben. Op andere plaetsen

gaet het mede niet na wensch.

Den Gouvernr. Speult moet dit jaer verlost worden. Een visitateur na

Amboina en de Mollucqen souden mede geerne zeinden.

Den Gouverneur Sonck neempt het in Teijouwan waer, hier sijn wij

versien met d' Heeren Specx, van Diemen ') ende Vlack''), die UE.

gelijck oock wij, in de bescherminghe des Alderhoochsten bevelen.

In tcasteel Batavia Ay. 21en Januarij Ao. 1625,

CLXXV. JAN VAN GORCKUM, AMBOINA
6 AUGUSTUS 1627 1).

Edele Manhaftige wel wijse voorsienige seer discrete Heer.

Mijn Heer, onse jongste aen UEd, is geweest in dato 30en Maijo

Ano. 1627 pr. de schepen den Cameel ende de Goede Hope, waervan

hiernevens copie is gaende, die wij verhopen voor den ontfanck deser

beneffens de vooraffgesondene nagelen te bequaeme tydt UE wel sullen

ter handt gecommen sijn, Den desen gaet pr. tschip den Briel, waermede

U Ed. werden toegesonden 88000 Ib. giroffelnaegels ende 4000 stucx

coegels, costende als nevensgaende facture. Wij hadden verhoopt, de

quantiteyt meerder soude geweest sijn (gelijck in onsen voorgaenden

geadvyseert hadden), maer en is alsoo niet uytgevallen, als onse mey-

ninghe daervan geweest is.
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Op tvcrtreck van de schepen den Cameel ende Goede Hoop vraegden

aen Cappiteyn Hittoe ende ecnigc andere orangquaijs, wat quantiteyt

naegelen ons noch stonden te verwachten, waerop sijluijden antwoorden

130 bahar ten minsten ende hebben nu niet meer becommen als 46 bahar.

Wij hebben daernaer wederom op Hittoe geweest ende (over) de hooff-

den van meest al de negrijs over het leveren van de nagelen aenge-

sproocken. Wat haer hebben voorgestelt ende zij geantwoort hebben,

daervan gedraegen ons aen het nevensgaende dachregister, waerbij

UEd. alles sult conne sien ende verstaen.

Naerdat dese schepen de Cameel ende Goede Hoop ultmo. Maij ver-

trocken waren alsmede den oppercoopman Philips Lucas naer tcasteel,

hebben pmo. Junij capiteijn Hittoe met sijn zoon Halenij ende noch

eenige orangquaijs in de logie ontboden, spraecken met haer over

tleveren van de naegelen, haer animerende tot haren schuldigen plicht,

voorder waerschouwende voor het bedrogh van den Kimelaha met die

van de Cust van Ceram, gelijck voor desen haer van deselve souden

laten verleijden, voorders datter haest een tydt van reeckenschap soude

commen, wanneer de quaetwillige haren loon souden ontfangen ende

dat sij vrijelijck mochten geloven, dat langh borgen geen quytschelden

was, haer voorders bevelende de resterende naegelen soo spoedich te

leveren, als mogelick was, opdat het schip den Briel (alsdoen voor Com-

belle leggende) mocht affgevaerdicht werden ende tijdtlijck naer

Batavia vertrecken. Capiteijn Hittoe belooffden in alles syn debvoir te

doen, seggende niet eer te willen rusten, voordat de naegelen in onse

handen souden gelevert zijn, doch wat daerop is gevolcht, hebben

vooren aengewesen.

Dewijl wij hier op Hittoe waren, quam het fregadt Mocha van Loehoe,

waermede den Kimelaha door den ondercoopman Slodtboom -) liet ver-

soecken, dat ons soude gelieven op Combelle te comen, hij hadde

noodich met mij te spreecken, waerop v«ert goetgevonden, dat ick met

het jacht Mocha mij naer Combelle soude vervoegen, verhopende (dewijl

in tleveren van de nagelen was) wat goets ten dienste van de Compie.

te verrichten, oversulx (soo haest wij met die van Hittoe gesproocken

hadden) met de voornoemde jacht sijn vertrocken ende den tweeden

des nachts voor Combelle bij tschip den Briel geanckert.

Den oppercoopman Philips Lucas maeckt mentie in sijn voorgaende

aen U Ed. van eenen quitchil Siborij ^) , die met 5 corcoren uyt d'
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eijlanden van Soula op Combelle was gecommen. Wij en hadden den-

selven noch niet gesproocken, maer waeren alleen maer verwitticht van

zijne comste, warom in onsen voorgaende geen mentie daervan en heb-

ben gemaeckt. Naerdat wij den 2en des nachts op Combelle gecommen

waeren, is den derden morgens heel vroech den bovengemelten quitchil

aen ons boort gecoomen, hebbende veel redenen met den anderen gehadt

over den tegenwoordigen staet van Amboijna, wij vraechden, met wat

last ende ordre hem den Coninck van Ternaten in dese quartieren ge-

sonden hadde, voerders off geene brieven van d' E. Heer Gouverneur

Ie Febvre aen ons en hadde gesonden, hij antwoorde hierop, dat met

seven corcorren van sijnen Coninck uijt Ternaten naer deijlanden van

Soela was gesonden omme aldaer den jaerlijcxsen trybuijt van den

Coninck in te manen, hetwelck hij seyde gedaen te hebben ende hadden

den ontfangen trebuijt (bestaende in 70 stucx slaven ende slaevinnen,

daerbeneffens noch vijff cattij gout) met 2 corcorren naer Ternaten

gesonden, met de resterende vijff was hij noch in Soula gebleven omme
synen voorderen last ende commissie te verrichten, t' welck was aen

alle onderdanen van den Coninck in Ternaten te belasten, dat haer

vaertuijgh claer souden maecken ende gereet houden, opdat, alsij ont-

boden werden, terstont mochten vaerdich sijn. Wij vraechden hem, tot

wat eynde den Coninck overal sijn vaertuijch dus liet gereet maecken

ende wat hij daermede voor hadde, hij seijde tselve niet seecker te

weten, maer vertrouwden, dat het tegens den Tidorees soude gelden.

Wat reden meer met hem hebben gehadt ende wat van hem verstaen

hebben, sal U Ed. bij het nevensgaende dachregister gelieven te sien.

Ondertusschen dat wij met den Quitchil spraecken, hebben wij de

ondercooplieden de Waert *) ende Richardt Slotboom aen landt ge-

sonden om den Kimelaha aen te dienen, dat wij volgens sijn versouck

alhier waren gecomen, waerop den Kimelaha terstont bij ons is ver-

schenen, maer hij hadde beijde ondercooplieden aen landt doen houden

ende belast deselve wel te bewaren, totdat hij wederom soude gecomen

zijn. Wij vraechden aen den Kimelaha, waerom ons volck aen landt

wiert gehouden. Hij seyde, dat het volck van Combelle hetselve begeert

hadde, dat de twee cooplieden soolangh aen landt souden blijven, totdat

hij wederom soude gecomen syn. Wij hadden met den anderen veel

redenen over eenige voorgevallen saecken maer principael over tleveren

van de naegelen, waerop den Kimelaha ons op alles goet antwoort gaff.
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Sooveel aenginck de naegelen, swoer, dat deselve al tsaemen aen de

nederlanders gelevert werden ende dat hij niet en soude toelaten, dat

een catty do. van de Maccassaren off Maleijen vervoert soude werden,

seggende, dat hij selffs de joncken liever wilde in den brant steecken,

eer ons daerdoor ongelijck soude gedaen werden, Hoe dit bij hem ge-

meynt wert, leert ons de dagelijcxsche ondervindingh, soodat wij sien

ende bemercken, dat al haer schoone beloften ende toesegginge niet dan

met leugenen ende bedroch zyn gemengelt ende dat al haer doen ende

voornemen nergens toe en streckt als tot verderff ende onderganck van

des Compagnies staedt alhier.

Over de schantlicke moort, bij die van Boanoa aen de twee Neder-

landers begaen, waervan UEd. in onsen voorgaenden hebben geadviseert,

oock hebben den Kimelaha mede aengesproocken, daerop hij belooffde

ende swoer naer t' uijtwysen van tlaest gemaeckte contract ons te willen

recht doen, versouckende, dat wij maer soo langh wilden patiencie

hebben, totdat haren pawas soude uijt sijn, hetwelcke noch om 20 daghen

te doen was. Wij antwoorden, soo hij sulcx dede, souden ons laten

geseggen, maer soo niet, souden alsdan ons selffs rechten ende onse

revengie op syne onderdanen soecken. Hij seijde ons aen, dat op over-

morgen die van Combelle haere naegelen souden aen ons weegen, dat

wij darom onse coopluijden souden aen landt senden om deselve te

ontfangen, hij soude terstont aen landt ordre stellen, dat alles by den

anderen souden gebracht werden, opdat geen fraude soude geschieden,

maer op al dit seggen en is niet gevolght.

Den Kimelaha hadde aen ons geseijt, dat hij soolangh op Combelle

soude blijven, totdat alle de naegelen van de omleggende plaetsen

souden gelevert ende aen ons gewogen sijn. Maer naerdat den vijffden

die van Combelle haer naegelen aen ons hadden gelevert (soo sij

seyden), liet ons den Kimelaha weten, dat hij smorgens naer Louhoe

most vertrecken, alsoo daer noodich te doen hadde. Hij soude den tol-

meester Callabatte aldaer laten, die soude bevoorderen, dat sijn gegeven

last ende ordre in twegen van de naegelen soude naergecommen werden.

Wij ontboden wederom aen den Kimelaha, dat dit sijne beloften niet was

naergecomen, voorders dat hem noch eenmael gelieffde aen boort te

comen. Wij hadden hem noodich te spreecken, maer hierop cregen geen

antwoort, anders als dat hij vertrocken was. De nagelen van Lissidij

werden denselfden dach gewoogen, doch hadden weijnich te beduijden.
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Op den achtsten leverden die [van] Erangh haer naegelen mede doch

weijnich quantiteyt ende lieten ons doen weten, datter geen naegelen

meer en waren, maer dat volgens haere beloften alles aen ons was

gelevert. Hetgene alhier ontfangen hadden, bestont in elff Portugeese

bahar ende 44 barot, 6 barot minder als twaelff bahar, mosten ons voor

desen tijdt daer met contenteren. Soo lange wij aldaer voor Combelle

waren ende den tydt, dat het schip den Briel aldaer voor hadde geweest,

en hebben noijt imant van de inwoonders aen boort connen crijgen ver-

midts soo schuw van ons hielden, noch sij en hebben niet willen toelaten,

dat eenich volck van ons in haer negreijs mochten comen. Sij sijn met

alsulcken bitteren haet tegens ons ingenomen, denwelcken schijnt on-

versoenelijck te sijn, principael wel die van Loehoe ende Combelle, die

aldaer wel het meeste te scggen hebben, want sonder haer en vermach

den Kimelaha gansch niet. Die weijnich nagelen, die wij van haer

bequamen, wierden aen de strant gewogen ende sij en wilde niet toe-

laten, dat een cattij aen boort wdert sonder eerst betaelt te sijn ende

des Coninckx tol daerbij. Wij vraechden haer, waeromme wij nu soo wel

als voorgaende niet vertrouwt en waren ende voorders dat men aldus

met den anderen niet behoorde te handelen, gaven daerop tot antwoort,

dat ons niet meer en vertrouwden. Tegens den avont is den tolmeester

Callebatte aen boort gecomen, seyde ons mede aen, geene naegelen

meer voorhanden waeren ende dat ons niet meer en stont te verwachten,

vooraleer het gewas (dat noch op de boomen stont) rijp soude sijn, het-

welcke ten minsten noch 3 a 4 maenden soude aenloopen. Wij seijden,

datter niet recht met de naegelen werde gehandelt ende ons kennelijck

was, dat meer naegelen waren, als gelevert hadden, daerop hij seyde,

neen, want den kimelaha hadde met ernst daernaer doen vernemen,

hetwelcke wij behoorden te gelooven, seijden hem voorders aen, hoe dat

ons kennelijck ende voor seecker bewust was, dat die van Combelle

noch wel tusschen de 20 ende 30 bahar bij haer hadden; wat noch meer

in de resterende negereijs was, conden niet seecker weten. Hierop ant-

woorde de Callabatte, soo wij dappers wilden gelooven, en souden dan

nimmermeer met den anderen connen accorderen, maer men most mal-

canderen vertrouwen, ofte ten conde niet wel gaen.

Met dese Calabatte naerder in reden gecommen zijnde over desen

handel, seyde ons, dat wij te vertrouwen hadden, soo lange desen

kimelaha aldaer wegens den Coninck van Ternaten het gouvernement
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hadde, en soude het aldaer nimmermeer wel gaen, alsoo den Kimelaha

een man sonder verstant was, daer noch trouw noch gelooff bij en was

te vinden, die alleen sijn particulier proffijt socht ende het algemeen

beste verwaerloosden, met meer andere praetgiens ons voorstellende,

die naer ons oordeel de leugenen meest gelyck waeren.

Wij vraegden, wat quantiteyt naegelen ons van Louhoe, Luchelle ende

anderen omleggende plaetsen stonden te verwachten. Hierop cregen het

oude antwoort, datter weijnich off geen naegelen waeren, maer dat alles,

datter was, tot een cattij toe aen ons soude gelevert worden. Op alles

cregen wel goet antwoort, maer daer en quam niet aff, soodat wij

bevonden, dat den eenen niet beter dan den anderen was.

Het fregat Suratte aen Manipe leggende, daervan hadden schrijvens

becomen, waeruijt verstonden, dat aldaer op den nagelhandel niet en

soude verricht werden, alsoo volgens d' inwoonderen haer eijgen seggen

haer naegelen aen de Maccassaren ende Maleijen al vercocht hadden,

waertoe sij seyden, dat den kimelaha haer last ende ordre hadde ge-

geven. Het schip den Briel was noodich naer Hittoe gesonden te werden

om de resterende naegelen aldaer in te nemen, waerover het jacht

Suratte terstont van Manipe hebben opontboden, alsoo daer geen proffijt

en dede ende hebben hetselve belast hem voor Combelle te houden ende

op de joncken te passen, opdat, sooveel ons mogelijck was, het ver-

overen van de naegelen mocht voorgecommen werden, voorders aen

d' overicheyt van tschip den Briel belastende, soo haest Suratte aldaer

soude gearriveert sijn, dat haer dan naer Hittoe soude vervoegen. Als

wij op alles hadden ordre gestelt, syn den 9en met het jacht Mocha van

Combelle vertrocken naer Amboina ende den lOen aldaer gearriveert,

hebben terstont eenige cleeden ende rijs in dito jacht doen schepen

omme het comptoir op Hittoe daermede te versien ende daerbenevens

noch eenige contanten tot opcoop van de naegelen op Louhoe, Lucheele

ende andere plaetsen, want soo haest het fregat Mocha hun goederen

op Hittoe gelost hadde, soude alsdan voort naer Louhoe vertrecken,

doch daer en is niet mede ten dienste van de Compagnie verrichtet, want

naerdat 54 baroth hadde ontfangen, wert den ondercoopman aen-

geseyt, datter niet meer en was, waervan ons den coopman terstont

advyseerde.

Het jacht Suratte leggende voor Combelle, daervan cregen schrijvens,

lieten ons weten, dat sy verstaen hadden, dat de joncken haer gereet
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maeckten om te vertrecken, waervan den Quitchil Sibori haer hadde

gewaerschout, die haer mede hadde geseyt, dat deselve joncken een

goede partije nagelen souden mede voeren, voorders dat hij kennisse

hadde, dat den Kimelaha met drije praeuwen, geladen met naegelen,

naer Kelang was gegaen, alwaer de joncken, die van Combelle ende

Lissidi souden vertrecken, in passant aencomen soude om deselve aldaer

in te nemen, waerop wij terstont het fregat Mocha, liggende voor Louhoe

sonder eenige dienst te doen, hebben opontboden ende aen de overicheyt

belast, dat haer datelijck naer Combelle soude vervoegen ofte ter

plaetsen, daer sij best het vertreck van de joncken ende tvervoeren van

de nagelen soude connen beletten, haer op het hoochste belastende

geene joncken ongevisiteert te laten vertrecken, voorders aen de na-

chodes van de joncken ende oock al het voick souden aendienen, dat

haer niet en soude toegelaten werden om eenige joncken alleen te

moghen vertrecken, maer dat al tesaemen met den anderen moesten

t' zeijl gaen ende daeromme, soo sij gereet waren, moesten alsdan van

d' onse gevisitcert worden ende soo geen naegelen daerin gevonden

wierden, mochten alsdan vrij ende onverhindert doorgaen, maer soo het

volck van de joncken dit niet wilde toelaten ende dat yder wilde ver-

trecken, alst hem goet docht sonder al eerst behoorlick gevisiteert te zijn,

dat alsdan haer souden vijantlijck aentasten, sonder aensien waer

deselve soude mogen vandaen zijn.

Met het verlies van het jacht Pera sijn seer onthandt geweest. Soo

hetselve hadden gehadt, soudent voor de een off d' ander plaets hebben

connen op de wacht leggen ende alsdan het fregat Mocha, dat wel

beseijlt is, tot het cruijssen hebben connen gebruijcken, waermede de

custe van Ceram, Kelangh ende Manipe altyt souden beset geweest zijn,

hetwelcke nu niet en heeft connen geschieden, doch wij mogent aen-

leggen, soo wij willen ofte connen, het vertreck van de joncken ende het

vervoeren van de naegelen can van ons niet wel voorgecome worden,

wij mogen daertoe doen, wat wij willen. De plaetsen, baijen ende

rivieren zijn te veel ende te gerieffelijck voor de joncken, voorders laten

de handelaers hare joncken daertoe maecken cleijn ende lichtvaerdich,

soodat alle plaetsen connen opgehaelt worden, gelijck onse jachten nu

wel hebben bevonden, want op Lissidij twee joncken leggende, waerop

by de jachten wiert gepast, hebben de inwoonders deselve twee joncken

70
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in eenen nacht weijnich minder als een mijl langs de strant wegh-

gebracht, sonderdat hetselve van d'onse heeft gehoort ofte gesien

geweest. Wij hebben tselve mede ondervonden ten tyde, als de vloot

hier was. Wij meenden, dat alle gaten ende hoecken soo wel doorsien

hadden, dat geen joncken meer overich waren gebleven, wert ons daer-

naer aenwysing gedaen van een van de gevangenen van Lissidij, welcke

ons aenwees een jonck, die meer als 2 musquetsschoten van de zeecant

in tbos wert gehaelt ende was een jonck wel van 12 a 14 lasten groot.

(De volgende twee alineas afgedrukt Bouwstoffen II, p. 113/114. Na
„gecontenteert houden" volgt:) U Ed. heeft daer op te letten ende

Amboijna met het eerste van tWestenmouson met reaelen van achten

te versorgen, opdat bij gebrec van dien de naegelen niet meerder in

vreemde handen comen te geraken ende dat door het geit geven de

gemoederen der onderdanen tot rust mochten gebracht werden. Soo veel

aengaet de Nederlantsche munt, sal hier beswaerlijck connen ingevoert

werden, principalijck in de quertieren van Hittoe, twelck meest door

ophetsen van den Kimelaha ende die van de Custe van Ceram wert te

weegh gebracht.

Soo den Ternataen tot reden wilde verstaen (waeraen wy seer

twijffelen) ende dat alle onlusten ende misverstanden met vruntschap

mochten nedergeleijt ende beslecht werden, tot welcken onderhandeling

(onses oo'-deels) U Ed. presentie hooch noodich sal sijn ende dat men in

dese samencomste den Coninck van Ternaten ende sijnen raet daertoe

conde brengen, dat geene joncken off vreemde handelaers aen de Custe

van Ceram ofte eenige plaetsen, onder tgebiet van den gemelten Coninck

sorterende, eenige toeganck mochte verleent worden, soo dit alsoo conde

beleijt wesen, soude wel een van de principaele oorsaecken wechnemen

ende tot goede hoop gebracht werden, waeruyt de voorgevallen onlusten

haren oorspronck meest hebben genomen. Ten soude den Coninck van

Ternaten mede niet schadelick sijn, maer t' soude hem in allen deelen

proffijt toebrengen, want al de nagelen, die aen de vreemde handelaers

vercocht werden, daervan wert den Coninck zijnen tol onthouden ende

met die proffijten speelt Kimelaha ende eenige andere overhooffden

den grooten meester, gelijck de gesanten Saraeffij '') ende Lemoeri ")

(alhier in Amboijna synde) aen ons dickmael hebben geseyt, dat de

vreemde handelaers den Coninck geen proffyt brachten, maer dat het-

selve alleen was streckende tot voordeel van den Kimelaha ende eenige
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van de hooffden, die daerdoor rijck ende weelich wierden gemaeckt,

waerover sij weijnich respect aen haer Coninck droegen.

Wat nut ende proffyt de E. Compagnie bij het affschaffen van dese

vreemde handelaers souden genieten, is UE. genouchsaem bekent, eerste-

lijck in de retouren van de naegelen, ten tweeden in den afftreek van

de cleeden ende ten derden tot ontlastinge van soo grooten guarnisoen

alhier in dese quartieren. Alles soude wel gaen, conde de saecke alsoo

affgehandelt werden, doch het laet hem alsoo niet aensien. Zoo nu den

Ternataen hem naer de reeden niet wil voegen ende in sijn boose ende

valsche procedures voortgaet (twelck wij verhopen, neen) ende dat men
gedwongen is den oorlogh ind tgenerael tegens hem ende syne con-

soorten aen te nemen, in sulcken geval souden wij bij ons voorgaende

gevoelen blijven, gelijck als wij U Ed. in onse missiven pr. tjacht Pera

en de fluyt Edam hebben geschreven, dat is, dat men die van de Custe

van Ceram geheel soude ruineren, niet alleen haer resterende naegel-

boomen maer haer sagouwbosschen ende thuijnen mede. Dit soude met

macht ende met veel volckx moeten geschieden, doch alles dat door

gewelt ende met de wapenen moet gehaelt werden, valt beswaerlijck

voor de Compagnie. De groote lasten ende dan noch de onseeckere uijt-

comsten van den oorlogh doet partijen dickmael teruggesien, want het

uijterste comende, soo vervalt de Compagnie in twee groote swaricheden,

ten eersten in de groote costen, ten tweeden in tverlics van hare

retouren, waerin principael haer welvaert bestaet, maer soo men met

vrundelijcke accomodatien, vernieuwingh ende onderhouden van de

oude verslapte contracten de saecke in ruste ende vrede conde brengen,

al soudet de Compagnie vrij wat costelijck vallen, soo soude hetselve

(onses oordeels) voor haren staet de beste remedie sijn, doch wij sub-

mitteren ons gevoelen hiervan onder U Edd. vernuftige oordeelen ende

sullen metter tijt vernemen, hoe sich de saken dienaengaende sullen

schicken.

Andermael sullen U Ed. indachtich maecken, alsoo der een redelijck

gewas van de naegelen toecomende mouson staet te verwachten, dat

Amboijna tytelijck met realen mocht versien werden, opdat in de

nagelhandel niet verachtert mochten werden. Alhier blyven noch versien

met Nederlansche munt Ra, 24525 ende van Spaensche reaelen met

realen 5000. Den soon van den capiteijn Hittoe, Halenij, als wij nu op

Hittoe waeren, recommandeerden ons ten hoochsten, dat doch aen geen
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Spaens geit tot betaelinge van de naegelen en mocht ontbreecken. Het

schynt, dat hij wel den rechten wech soude willen ingaen, maer syn

authoriteyt is noch cleijn. Als al de overhooffden van de negrijs by den

anderen waren ende wy denselven aenspraecken over t' leveren van de

naegelen, dat het daermede niet recht toe en ginck ende dat de compie.

daerin geen recht geschiede, waerop Cappiteyn Hittoe hem niet wel

genoechde, seggende, dat hij vertrouwde, dat het met de nagelen ge-

rechtich toeginck, waerop Halenij hart tegens hem uijtviel, seggende,

dat hij (te weten sijn Vader) al te goet ende te slecht was, dat hij hem

met praetgiens liet betaelen, maer soo hij soo wel het gesach hadde

gelijck syn vader, soude wel haest weten, wie degene waren, die niet

recht in haer schoenen gingen, doch wat sal men gelooven, het syn

hijpocrijten ende geveynsde menschen, evenwel schijnt inderdaet, dat

den voornoemden Halenij dit mouson syne vlijt ende naersticht. tot het

versameien van de naegelen meest heeft aengewent.

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen H p. 114. Lees r. 16 v.o.

voor „Halevy" „Haleny").

Op den 17en Julij bequaemen schrijvens van tschip Amsterdam over

Hatuaga, was den 13en Junij uijt Banda vertrocken met ordre van dE.

Heer Gouverneur Vlack om langhst de custe van Ceram een goede hout-

plaetse te soecken ende aldaer 3 a 400 balcken te hacken, voorders om
mede naer Amboina te comen ende aldaer sooveel swalpen, plancken

ende ribben in te nemen als aldaer connen gemist worden. Het schip

lach voor Roemakaij, was een plaets, daer geen goede reede was voor

het Oosten Mouson, ontboot ons mede, dat aldaer een ancker ende touw

hadden verlooren, waerover aen de overicheyt van ditto schip Amster-

dam schreven, dat bij soo verde de reede niet goet was ende het schip

daerdoor in perijckel mocht vallen, dat in sulcken geval haer naer

Amboijna souden vervoegen ende voor Hittoe te reede loopen, wij

souden haer in alles terecht helpen, sooveel ons mogelyck was.

Den 25en Julij is tfregat Suratte mede in Amboina aengecomen, wij

hadden hetselve ontboden, alsoo eenige goederen op de comptoiren

Laricque ende Hittoe mosten gebracht werden ende het weder niet toe

en liet, sulcx met tingans conde geschieden, oock was het jacht soo sober

van touwen versien, dat genootsaeckt soude geweest hebben (sonder

ontbieden) op te comen. Van d' overicht. verstonden, hoedat op den

13en snachts een jonckgien van Combelle was gedreven ende doent een
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stuck tzee was, pangayde daer eenige praeuwen naer toe, waerover

onse volck beducht waren, dat dit jonckgien naer Kelang soude gaen

om aldaer eenige naegelen in te nemen, waerover het fregat Mocha

tselffde volgde, voorders op den 16en wert mede een jonck van Com-

belle affgeset, waermede langs de strant naer Lissidij meynde te gaen;

die van tfregadt Suratte vervoechden hun datelijck daerbij, haer be-

lastende daer te blijven leggen, waerop zij antwoorden met d' onse niet

te doen te hebben ende gingen al voort, d' onse haer veel ende ver-

scheyden reysen gewaerschout hebbende, dat sonder visitatie van haer

niet en vermochten te vertrecken ende sy geen gehoor gevende, hebben

daerop geschoten ende eenen nachoda van een ander jonck (die daerin

was) is doot gebleven en de resterende syn aen landt gevlucht. Ons

volck hebben de jonck aengehaelt ende verbrant, daerin vindende

omtrent 25 baroth naegelen. Naer wij van Hittoe verstonden, was de

overheyt hare meijninge met de jonck naer Erangh gegaen te hebben

om daer noch eenige nagelen in te nemen ende dan voorts te vertrecken,

hetwelcke haer (gelijck verhaelt hebbe) belet is.

Een jonckgien van Banjermasse lach mede op Cambelle, doch hetselve

was vertrocken sonder eenige naegelen mede te nemen. Ons gevoelen

was, dat dit volck van Baniermasse van de Portugiesen aldaer was

gesonden om te vernemen, wat aldaer door haer op den nagelhandel

soude cx)nnen uytrechten. Het was maer een cleyn dinck, omtrent

21/2 lasten groot, Daer lach noch een groote jonck in de rivier van

Lissidij, die men seijde den Kimelaha toe te hooren ende dat hij, Kime-

laha, deselve in tlaeste van tmouson met 20 bahar naegelen meynde

naer Maccassar te seijnden. De jonck lach heel reddeloos ende was

gantsch ontramponeert. Wij sullen toe laten sien, dat deselve ons niet

en ontsnapt, soo het mogelijck is. Wat voorders alhier is voorgevallen

ende gepasseert, daervan gedragen ons aen het nevensgaende dach-

register, waerin alles (soo veel ons bekent is) hebben aengeteeckent.

Het fregat Suratte was mede noch een jonck naergevolcht, doch

deselve ontliep haer onder Kelangh, waerover Suratte door den stroom

heel naer Manipe verdreeff ende liep aldaer ten ancker. d' Inwoonders

spraecken met d' overicheijt, die haer aenseijde, dat aldaer aen Manipe

omtrent 20 a 25 bahar naegelen gereet waren, welcke sij gesint waren

aen de Nederlanders te leveren, soo men haer halff geit ende halff

cleeden tot betalinge wilde geven, voorders dat sijluijden wel gaern
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met den gouverneur eens souden spreecken, versouckende aen d'

overicheijt van tjacht ons dit te willen aendienen ende alsdan weder-

omme aen Manipe te coomen om haer naegelen te ontfangen. Wij hebben

goetgevonden, soo haest het jacht Suratte de goederen voor Laricque,

Hittoe ende tschip den Briel aldaer sal hebben gelost, hetselve dan

wederomme naer Manipe te seijnden om te ondersoecken, wat op haer

toesegginge sal gedaen werden, zyn van meyninge den Oppercoopman

Sr. Philips Lucas mede te seynden om de gemoederen van d' inwoon-

deren eens te ondertasten, hoe deselve genegen sijn. Sij laten haer ver-

luijden, dat haer gaern wederomme onder de Nederlanders souden be-

geven, soo men haer maer wilde aennemen, sullen ondersoecken wat van

de saecke is.

In onsen voorgaenden aen UEd. pr. de schepen den Cameel ende

Goede Hoop hebben geadvyseert, hoe dat voorgenomen hadden een

kalckoven op Orien in twerck te stellen, maer hetselve en heeft niet

connen geschieden door den gestadigen regen, waerover de plaets (die

geheel vervallen was) wederom wat hebben doen repareren ende het

huijs mede doen hermaecken, sullen tot gelegen tyt aldaer een kalck-

oven doen prepareren tot opbouwinge van een steenen reduit, die aldaer

(onses oordeels) noodich is, doch eer het daertoe comt, verhopen U Ed.

present sult syn ofte ten minsten sullen advisen becomen hebben.

Op Honomoa op teylandt Uleasser hebben mede een steenen reduit

gelijck op Oma begonnen te maecken, is jegenwoordich 11 a 12 voeten

hooch. Soo het ons aen geen metselaers hadde ontbroocken, deselve

reduit hadde al gereet geweest. Jegenwoordich sijn doende met het huys

op de Pas^o, verhopende hetselve ultmo. Augustij ofte ten langsten half f

Septembr. gereet sal sijn. De redenen, die ons beweecht hebben om de

reduijt op Honomoa te maken, syn desen. Honomoa leyt op teijlant

Uleasser beneden de negerij Soosoorij, welck volck noch de meeste helft

moors sijn, hier is mede een groote passer, alwaer die van Iha ende

Maho veeltyts groote moeijten (in topruijen van de moorse papen, die

in de eijlanden meest haeren toeganck hebben) onderworpen zijn ende

maecken ons menigen twist in topruden onser onderdanen. dE. Heer

Gouverneur Speult heeft er altyt 16, 18, 20 man gehouden, heeft aldaer

een huijs doen maecken, dat met pannen gedeckt was, welck huijs nu

geheel is vergaen ende soude nu wederomme een nieuw hebben moeten

maecken, d' welck de Compagnie (off tenwaer men al te licht bouwde)
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sooveel, ja meer, soude gekost hebben, als de reduit doen sal ende als

thuijs al wederom gemaeckt hadde geweest, is t' al om 2 a 3 jaren te

doen, dan ist wederom op een nieuw, maer de reduit is voor veel jaeren

ende geeft vrijwat meer ontsach, als een slecht huijs doet, can mede
met goede verseeckertheijt beter met 7 a 8 mannen bcwaert werden als

het huijs met 20, voorders vertrouwe, dat den toeganck der Mooren in

de Uleassers hierdoor vrij wat weerhouden werden, de oncosten, die de

Compagnie hiervan draecht, syn alleenlijck plancken, ijserwerck, sonder

meer. Het hout tot de balcken, kalck ende steen wert by de inwoonders

gehaelt ende gemaeckt.

Op het incoopen van tcustbossecruijt dient wel wat beter gelet te

werden. Hetgeen ons pr. de fluijt ende Monnickendam in de blasen is

toegesonden, en deucht gans niet. Wij hebben daervan een goede partije

doen hermaecken, maer nu wij hetselve sullen gebruijcken, wert hetselve

onbequaem bevonden. De houtcolen, die daerin sijn, deugen gansch niet.

Sy syn van te harden hout gebrant, waerdoor te vet sijn, want als het

cruijt sal gecaerlt '') werden, cleeft hetselvige door de vetticht. aen den

anderen in clonters soo groot als duymen, mede schijnt, dat den salpeter

daer ongerafineert in is gedaen, want, gemaeckt ende gedroocht synde,

wert hetzelve in corten tijdt wederom soo nat als slyck. Daer is groote

moeyten ende arbeijt aengedaen, welck t' eenemael verlooren is.

De arack, waervan d' officieren haer rantsoen wert gegeven alsmede

het volck van de jachten, tingans ende aerbeytsvolck, valt alhier in

Amboina vrij wat costelijck, de flapcan can niet minder als tot % ofte

ten minsten een halve reael gecocht werden. Soo aldaer tot minderen

prijs can becomen werden, U Ed. gelieffd' ons alsdan daervan te provi-

deren, alsoo deselve alhier niet wel en can gemist werden. Het valt de

officieren ende het gemeen volck noch beswaerlijck genouch omme met

haer rantsoen toe te coomen, alsoo alles hier costelick ende dier is.

Jegenwoordich wert rantsoen aen al het volck gegeven, te weten 40 Ibs.

rijs ende % ra. pr. maent neffens noch % ra. op haer reeckeninge,

hebben hiermede pmo. Augustij begonnen, gelijck in onsen voorgaenden

aen U E. hadden geadviseert.

Het Engels huijs alhier op Amboijna verghaet geheel ende wij en

derven onse handen daer niet aen slaen sonder last van U Ed. daertoe

te hebben. Tonser comste alhier waren der meest al de deuren ende

vensters van wegh ende nu syn de daecken meest verrot ende vergaen.



1112 6 Augustus 1627

Soo het noch een regenmouson alsoo blijft staen, sal apparent geheel

onder de voet vallen. U Ed, geliefd' ons ordre te geven, hoet daermede

sullen maecken.

Den Capiteijn Dominicus van Cassiopijn *) , aen ons verscheyden

reysen om syne verlossinge versocht hebbende, alsoo synen verbonden

tijt van in tlant te dienen in October naestcomende sal expireren, hebben

met advijs van rade op sijn ernstich versouck ende aenhouden syn

versouck toegestaen, gaet met schip den Briel naer Battavia te ver-

trecken, voorders den lieutenant Gomarus''), die ons heeft aengedient,

dat (op sijn vertreck) hem bij U Ed. w^as toegeseyt, dat met den eersten

vi^ederom naer Bata. soude mogen keeren, te meer syn huijsvrouwf ende

familie aldaer haer residentie houden, derhalven hem mede hebben ge-

licentieert ende can hier gemist worden.

Het jacht Suratte sullen met den eersten naer Manipe affseynden

omme t' ondersoecken, wat aldaer in de naegelenhandel sullen connen

verrichten. Met het laetste van tmouson heeft U Ed. hetselve in Batavia

te verwachten, Tfregat Mocha can alhier niet gemist werden, alsoo het-

selve de Compagnie alhier goede dienst doet, want al de goederen, die

op de comptoiren moeten sijn, connen gevouchlycker door hetselve jacht

haer toegebracht werden; met tingans cant niet wel geschieden, want het

goet ofte coopmanschappen geraecken daerin licht nadt ende onder-

stallich, oock loopen groot peryckel van genomen te werden, alsoo alhier

meesten tyt Papouen met hare corcorren omtrent houden ende onder de

genoemde Papouen schuijlen die van Lijsibatte ende Boanoa mede,

waerdoor het jacht alhier noodich van doen hebben.

Benevens het voorgaende dachregister gaen mede copie van resolutien

ende sentencien, voorders de monsterrolle van tguarnesoen, noticie van

tgeschut ende ammonitie van oorloch. Wat naer vertreck van tschip

den Briel tot op tvertreck van tjacht Suratte noch soude mogen voor-

vallen, daervan heeft U Ed. advijsen met dit jacht te verwachten. Soo

het conde geschieden ende aldaer bij U Ed. goetgevonden wert, dat ons

met t' eerste van tWestermouson bij het een ofte ander jacht mocht

order ende advijs gesonden werden, waernaer ons mochten reguleren,

gelijck wij vertrouwen oock sal geschieden, want de nagelen op

Laricque, Wackesiue, Orien ende Assilolo sullen al in Novembr. ge-

plockt ende drooch sijn, waerover met den eersten van reaelen dienen

versien te werden om de naegelen ten eersten in onse handen te moghen
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becomen, voorders, alsoo wij ons vooren aen het medegaende journael

ofte dachregister hebben gedraegen, sullen den desen eijndigen.

Hiermede

Edele, Manhafte, wijse, voorsienige, seer discreten Heer, naer onse

dienstschuldige gebiedenisse, U Ed. de genade des Alderhoochsten be-

velende, die U Ed. wil sparen in een langhdurige gesonth. ende voor-

spoedige regieringe.

Actum in tCasteel Amboyna adij 6en Augustij Ao. 1627.

Was onderteeckent

UE. altijt dienstwillige dienaer

Jan van Gorcom.

CLXXVI. HAMZAH, KONING VAN TERNATE, TERNATE
14 AUGUSTUS 1627 1).

Translaet van tgene den nieuwen Tarnataenschen Coninck aen D E.E.

Heer Generael Piter de Carpentier is schrijvende.

(Afgedrukt Bouwstoffen II p. 124— 126, Te lezen p. 126 r. 13 v.b. voor

„Motier" „Morthier").

CLXXVII. JACQUES LEFEBVRE, MALEIJO
16 AUGUSTUS 1627').

Eerentfeste, manhafte, wijse, voorsienige seer discrete Ed. Heer.

Met den Arent, op 8en Februarij, ende Orangie, den 23en Mayo Icst-

leeden hier wel aengecommen, syn ons nevens de toegesonden carga-

soennen U Ed. missiven in dat. 21en November ende ulmo, Februarij,

Godtloff, wel geworden. Gelijck wij hoopen, tschip de Goede Hoope, dat

van hier naer Amboijnna 30 Maert over Baetsian tseijl gingh, voor den

ontfangh deeses op Batavia behouden sal weesen gearriveert. Copije

van onse missive ende stucken, U Ed. daermeede toegesonden, gaen hier

nevens, bij dewelcke tgepasseerde in deese quartieren tot die tijt toe is

verwitticht.
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Deesen gaet mettet schip Orangie, daerin gelaeden sijn 228 bhaeren

51 cattij suijvere giroffelnaegelen, eenige ongetrocken cleeden, slaven en

anders, gelijck U Ed. pr. nevensgaende facture ende cognossement ge-

lieve te sien, bedragende fl. 37168//19//8. Godt geve metten eersten

verstaen mogen, tselve in salvo bij U Ed. mach sijn gearriveert, opdat

de Compe. eens eenige weijnige verlichtinge van de Molucques beginne

te gevoelen,

Thien dagen naer tvertreck van de Hoope quam Cappiteijn Laout bij

mij, versoeckende, alsoot nu den bestemden tijt was, dat hij mette ge-

committeerde Spanjaerden op Taccomij spreecken soude ende sulcx

door de parsuadatie van Citchil Hamsia -) als den Tarnataensen raet

niet langer excuseeren conde, dat men hem ses van onse bequaemste

mardijckers in sijn Compe. op de Tarnataense wijse gecleet, meede gaff

om overal present te weesen en te hooren, watter aen weedersijden

gesproocken en verhandelt werde om daervan getuijgenisse te geven

ende alsoo hij van dit voornemen niet te brengen was, hebben onse

merrinje nevens vijff (naer oogenschijn) van onse getrouwtste mar-

dijckers, die in de spaensche, tarnataensche ende maleijsche talen wel

ervaren waeren, gelicentieert met hem te gaen, naedat wij haer onder-

richt hadden wel toe te luijsteren ende te verneemen, watter aen weeder-

sijden passeerde, oock niet een voet van cappiteijn Laout te wijeken,

gestadich daerbij te blijven. Meest alle de Tarnatanen hebben sich der-

waerts begheeven, den bouha maeckende, gelijck off se den Spanjaert

niet vertrouwden, maer principaelijck gelooven wij om voor hem met een

magnificentie haer in de waepenen te verthoonen.

Op dato werde hier door een Tijdoreese corcorre tijdinge gebrocht,

hoe den ouden Coninck van Tijdoor overleden was ende hij sijn soon

over 2 maenden geleeden in sijn plaets gestelt, dovericheijt ende de

gemeente hem doen soubatten ^) ofte eerbiedinge als coninck gedaen,

vermits vreesde, naer syn overlijden daervan gefrusteert blijven soude,

doordien dovericheijt ende t' ghemeene volck beeter tot eenen Citchil

Gorrentale *) , die se seggen, de croone gerechtelijck toequam, genegen

waeren, alsoo den overleeden Coninck deese affcompste verongelijct,

sich selffs met gewelt opgeworpen, waerover den voorsz. Gorentale de

vlucht wit vreese hier op Ternaten genoomen hadde.

Den 13e April is Cappiteijn Laout met onse Mardijckers weederom

van Taccomij herwaerts gecommen, hebbende een dach met een nacht
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op Taccomij geweest, de reste van den tijt op Soula ^) versieeten. Onder-

tusschen was Citchil Hamsia naer Gammelamme vertrocken den

Spaensen Gouverneur te beweegen, hij selffs in persoon op Taccomij

verschijnen wilde om met syn broeder Citchil Alij te spreecken, twelck

excuseerde, seggende, niet wel te passé was, heeft oversulcx in compe.

van Hamsia met een Tarnataensche praeuw naer Taccomij in sijn plaetse

gecommitteert den chergeante maior nevens een Jesuitsche paep (die

beijde tsamen met de voorsz. Hamsia wtt Manilha herwaert gecommen

sijn) ende een Spaenschen toick. Op Taccomij gearriveert weesende,

wcrde haer belast onder seecker baleije, die tot dien eijnde aen de

strandt gemaect was, te gaen, waer Citchil Alij met een groote suijtte

gewapende tarnatanen bij hun quam. Naer gedaenne complimentes

hebben den chergeante maijor ende paep subtilijcken de reedenen van

haer compst beginnen topenbaeren, opdat domstaenden den rechten

grondt van de saecke niet verstaen souden, seggende sonder meerder

omstandicheden te moveren, dat Citchil Hamsia wtt haeren naeme met

synne Ed. gesproocken ende alles geopenbaert was, tot wat intentie sij

hier quaemen, van twelck hij haeren gouvernr. verseeckert hadde, dan

conden sulcx niet gelooven, voor en aleer sijn Ed. belooffde aen haer

handen in presentie van Hamsia sulcx tonderhouden ende naer te

commen, versoeckende, hij haer de handt op die conditie geven wilde,

een vaste paijs met hun tonderhouden totte compste van den ouden

coninck*), die se in teerste vant toecommende mousson niet alleen hier

brengen, maer liber en vrij in sijn landt sullen senden. Van tprinci-

paelste dorsten sij openbaerlijck gheen vermaen doen, dat was, hij,

Citchil Alij, oock belooven soude alsdan haer tegens de hollanders

tassisteeren, de waepenen aenneemen, eenige onser forten in handen

te leveren, voorts met dassistentie van den Tijdorees ons sien wtte

Molucques te helpen. Dit is haer meijninge ende maxima mettet brengen

van den coninck, de saecken, soo conden, daertoe te voirderen ende dit

sijn oock de beloften, die Citchil Hamsia haer gedaen heeft om door sijn

schoone praetgens de Tarnatanen daertoe te brengen ende te beweegen.

D' antwoorde van Citchil Alij op hun versoeck was, dat tgheene sy

begheerden en seggen wilden, van sijn broeder Hamsia wel verstaen,

dan sulcx conde hij niet gelooven, veel min toestaen, seggende, de tydo-

reesen hielden met haer ende de Tarnatanen mette Hollanders, die haer

tot noch toe gheen leet, maer alle deucht gedaen hadden en sonder
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hunne hulpe waeren sij lange verlooren ende tondergebrocht, darhalven

conden noch mochten sich van de hollanders niet scheijden, maer

wilden deselve getrouw blijven. Wattet brengen van den Coninck aen-

gingh, dat hadden sij al over 4 a 5 jaeren belooft ende niet opgevolcht,

daerover sulcx gheen gelooff geven conden. Soot geschiede, mosten hem

op een ander maniere in Tarnaten off eenige andere plaets vrij en liber

stellen, niet in voegen, gelijck se eens gesocht hadden te doen, off anders

waert beeter, die moeijten spaeren ende in Manilha behielden. Bijaldien

den spaenschen Gouverneur haer soo wel te geval wilde doen van den

Coninck in vrijdom therstellen, in voegen en op manieren gelijck se

Citchil Hamsia eerst aen Taccomij brochtten, sy souden voor sulcx

danckbaer weesen tot eenen grooten loff ende liberaliteijt van haeren

Coninck strecken. Wattet onderhouden van den paijs of stilstant van

waepenen aengingh, conde hij oock niet belooven tonderhouden, vermits

de Hollanders binnen twee maenden haeren Generael met een goede

macht verwachtten, alswanneer sy gehouden sijn ons in tvoorvallende

tegens hen tassisteren, oock insgelijcx bijaldien sijluijden ontrent Maleije

eenige garous op de Hollanders maecten, alsoo sij ende wij een corpus

waeren. Andere discourssen sijn der meer aen weedersijden gevallen,

dan dit sijn de principaelste reedenen van hun t'samenspreeckinge

geweest, gelijck wij van onse Mardijckers en andere, die der present

waeren, verstonden, als oock selffs wtte mondt van Citchil Alij ende

sijn soo gescheijden, sonderdat hij den Spanjaert de handt op tonder-

houd van den paijs als anders heefft willen geven, alhoewel hij sulcx

tot verscheijden reijsen versochte. Intrim is bij Citchil Hamsia in deese

saecke sooveel gearbeijt ende te weegs gebracht, dat den paijs aen

weedersijden onderhouden werdt ende gingh Hamsia in persoon mette

spaensche gecommitteerde weeder naer Gammelamme. Wat boot-

schappen hij dagelijcx over en weeder brenght, connen niet weeten, dan

t' is wel aff te meeten, die tot onsen voirdeele niet sijn. Des anderen

daechs heeft den Spanjaert een fregadt dadviso hierop naer Manilha

gedepescheert, daermeede oock brieven van Hamsia aen den Gouver-

neur ende den ouden Coninck gesonden wierden, welcke brieven om alle

particulariteyten te verstaen, ons seer dienstich weesen souden, waer

over den Arent eenige dagen daerop liet cruijssen, dan tis quaet met

een koe een haes te vangen ende is sonder ijets te verrichten weeder-

gekeert.
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(De volgende alinea is afgedrukt Bouwstoffen II p. 118— 119. Lees

p. 118 r. 6 v.o. voor „onder subjectie" ,,onder sijn subjectie").

Des anderen daeghs savonts ten negen uren is Citchil Al ij bij mij in

tfort gecommen, verhaelende, hoe hij dadelijck tijdinge becommen
hadde, in de riviere van Gammacanorrc een Maccasserse praeuw ge-

arriveert was, die door den Coninck van Macassaer met brieven aen den

Coninck van Tijdoor gesonden wiert, laet vragen, wat mij dochte, hierin

behoorde te doen, de voorsz. praeuw aentasten off laetten vaeren, waer-

over hem aenraede, dat deese gelegentheijt niet behoorde verbij te

laetten gaen, ten aensienne den Maccassaer overal, waer conde, hunne

onderdanen beoorlooghen ende onder syn subjectie soght te brengen.

Dat hij, Citchil Alij, gefondeert was de voorsz. praeuw ende volck voor

goede buijt aen te tasten, twelck hem goet dochte, is daerover deesen

sclven nacht sonder yemant hiervan openbaeringe te doen secreetelijck

met een praeuw (onder protext naer Gilole te gaen sijn broeder den

gougou te besoecken, die daer sieck lach) naer Gammecanorre gevaeren,

de Macassaren met hun praeuw voor goeden buijt aengetast, een den

cop affgehouwen, die sich daer tegens stelde, dandere in gevanckenisse

bewaert.

Drije dagen naer tselve, alhoewel hier de tijdinge was, Citchil Alij de

Macasserse praeuw als goeden buijt aengetast hadde, hebben niettegen-

staende de Tarnatanen 2 corcorren naer Tijdoor gesonden met een staet-

telijcke vereeringe aen den Coninck van Tijdoor op d'wtvaert off

begraefffeeste van sijn vader volgens haer moorsche costume te brengen,

waertoe den Sengagie Tolucque Saraffij, den soone van den sengagie

van Caijo met sijn corcorre nevens eenige andere persoonen van quali-

teijt, soo mannen als vrouwen, committeeren. Op tvertreck quaemen bij

mij om tselve te kennen te geven, wij riedent hem aff in deese gelegent-

heijt van tijt sulcx niet te doen, alsoo se daer wellichtel. quaelijck over

vaeren mochten en mogelijck niet soo haest weederom commcn, als wel

meijnden. Saraffij en dandere antwoorden, daer was in talderminste

gheen perijckel in geleegen, tmoste sijn voortganck hebben, alwaert in

theetste van den oorlogh, hun landtscostumen brochten sulcx meede

ende syn alsoo met 2 corcorren vertrocken, deen weesende de corcorre,

die voor Citchil Hamsia gereet gemaect was om naer Manilha te ver-

trecken, dandere de corcorre van den soone van den Sengagie Caijo,

ophebbende beijde ontrent 160 mannen.
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Den Coninck van Tijdoor, soo haest tverstondt, Citchil Alij de Mac-

cassaerse praeuw aengehaelt hadde, heeft dadelijck ter aencompste van

de voors, 2 tarnataense corcorren 7 stucx corcorren ontrent Gamme-
canorre gesonden op Citchil Alij te passen, als hij weederom van daer

mette Maccassaren herwaerts comen soude, alsoo hij om taenhaelen van

deselve seer gestoort was ende daernae noch 3 tot versterckinge van de

7 affgevaerdicht, Ondertusschen deede hij de 2 Tarnaetaensche corcorre,

die mette schenckagie gesonden waeren, in goede verseeckeringe houden,

niet willende die licentieeren, voor en aleer hem de Maccassaren met

seeckeren brieff van denselven Coninck ende al haer meedegebrochte

goederen vrij en liber naer Tijdoor bestelde, ende alhoewel door Citchil

Hamsia, bij wie deese dispaetche van de 2 corcorren (vermits de siecte

van den Coninck ende tvertreck van Citchil Alij) gedaen was, diversche

excussen wierden ingebracht, dat de Maccassaren eerst vijantelijck

tegens de haerre hun gecomporteert hadden in taffneemen van diversche

plaetsen, die onder de croone van Tarnaetten stonden, deese niet op off

onder syn stranden aengetast waeren dan in haer landt selffs, wes-

halven sich dies niet te bemoeyen behoorde, veel min ter oorsaecke van

dien volgens hun costumen niet verm.ochte de twee toegesonden cor-

corren met schenckagie daertegens aen te slaen, jae om wat oorsaecke

sulcx oock mochtte weesen, bleef even hart parsisteeren, die niet be-

geerde Ie licentieren, voor en aleer de Maccasaren den brieff, haer

goederen mette praeuw weederom gelevert wierden, seggende, nieuwe

coningen, gelijck hij was, brochten oock wel nieuwe costumen voort, dit

maecte een groote verslagentheijt bij eenige Tarnatanen ende principae-

lijck onder degheene, die hun volck op de voorsz. corcorren hadden,

ten anderen dat den tijdorees met een starcke macht te been was om
op Citchil Alij te passen, waerover versochten ons schip in compe. van

4 a 5 corcorren, die se op tspoedichste claer maecken souden, tot convoij

ende haelinge van Citchil Alij herwaerts met haer naer Gammacanorre

vertrecken mochte, twelck wij goetvonden hun taccordeeren. Naer tver-

treck van tschip verstonden, den Coninck van Tijdoor sijn macht van

Gammacanorre weeder ontbooden ende voor Tij door gearriveert was.

Op 6e Maijo is tschip in compe. van Citchil Alij met 14 stucx cor-

corren des morgens weedergekeert, meede brengende 29 Maccassaren,

soo groot als cleijn ende, alsoo vreesde door persuadatie van Citchil

Hamsia en andere Tarnatanen, die hem lichtelijck met schoone praetgens
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tot overleveringe van de Maccassaren aen de Tijdoreesen mochtten

beweegen, gingh ick hem in sijn huijs besoecken en welcom heeten om
soo veel mogelijck te beletten en aen te raeden, dat sich in gheenderleij

manieren tottet weedergeven van de Maccassaren hem laetten beweegen

soude. Onder andere verhaelde ons, hoe dese Maccassaren 3 maenden

onder weegen geweest sijn, dattet meest particuliere coopluijden waeren,

die met alderleij cleijnicheijt haeren handel voorgenoomen hadden op

Tijdoor te doen, brachten eenen brieff meede van den Coninck van

Maccasser voor den Coninck van Tijdoor met een cleijnne vereeringe.

In den brieff stondt, soo hij eenige hulpe van noode hadde, soudet

laetten weeten, wilde hem alsdan met 25 a 30 corcorren assisteeren

sonder eenige andere particulariteijt meer aen te roeren; soo ons seijde,

verwonderde sich over de ongefondeerde aenhoudinge van de 2 cor-

corren door den Tijdorees ende was niet gesindt ter oorsaecke van dien

de Maccassaren weederom te geven. Sy souden haer revengie over dit

ongelijck wel becommen, in welck voorneemen hem oock gestijft hebben.

Gelijck in onse voorgaende missive gesecht, hadden de Tarnatanen

twee corcorren naer Mourtaij gesonden om van daer partije volck tot

roeijers op hun corcorren gebruijct te werden te haelen, waertoe der-

waerts gecommitteert waeren den Cimelaha Tommeboure ^) metten sen-

gagie Tommeleau, welcken Tommeboure nu in compe, van Citchil Aly

weederkeerde, meede brengende 40 huijsgesinnen, beclaechde sich, hoe

den Sengagie van Tomeleau stilswijgens met sijn corcorre onderweegen

van hem gescheijden, naer Tarnaten gekeert ende de reijs naer More

niet vervordert hadde, dat den Coninck voor syn compste op More de

inwoonderen de weete liet doen haer in tbosch te versteecken ende niet

herwaerts te commen, dat den Gougou belaste, daer tot sijn compst

blijven soude, ondertusschen al 4 maenden gepasseert waeren ende

nergens om docht, waerover hij mettet volck, soo vergadert hadde,

herwaerts quam, voirders hem over den Coninck ende Gougou bc-

clagende, dat haerre monden luijde riepen van den oorlogh jegens den

Spanjaert ende Tijdorees te willen voeren, maer thardt sulcx niet

meijnde, dattet oock in thalen van tvolck van Meau ende Taffouro ge-

bleecken was, daer den hoccum *) met de sijnne in plaetse van volck

te brengen, sich met geschencken lietten doogen wttsteecken, dit is alles

alsoo waerachtich geschiet ende hoewel wij tot diversche stonden aen

Citchil Aly en andere overigheijt hierover onse dachten deeden, is
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eevenwel de saecke niet naer behooren tot noch toe volgens haerre

gedaenne beloften en tsamensweeringe om den oorloogh tegens den

Tijdorees bij der handt te neemen gevoirdert, maer werdt van tijt tot

tijt wttgestelt, de compste van Citchil Hamsia de schuldt gevende, die

een groot beletsel in haer voorneemen, naer hun seggen, soude

geweest sijn.

Door overloopers verstonden, hoe den vijandt op 15en Maij noch een

ander fregaet naer Manilha gedispatcheert hadde, mettet welck oock

brieven van Citchill Hamsia gingen. Den Coninck van Tijdoor sondt

daermeede den soon van den sengagie van Marieko als ambassaet aen

den Gouverneur in Manilha, sterck 18 Tijdoreesen, tot bevorderinge

van haere saecken aldaer, maer principal. om tegens toecommende

mousson een sterck secours te procureren, twelck hun overlangh toe-

geseijt en belooft is geweest, tgevolgh sal den tijt leeren. Naerdat men

rucht, ist herwaerts gemundt, waervoor de Tarnatanen al vrij becommert

sijn; tmochte wel, dit een van de principaelste oorsaecken waerre,

daerom sij den treves metten Spanjaert onderhouden, oock den oorloogh

tot noch toe tegens den Tijdorees niet aengenoomen hebben.

Mette eenige compste van tschip Orangie waeren de Tarnatanen seer

verwondert, sij hadden niet getwijffelt, off U Ed. soude selffs in persoon

nevens een goede macht volgens toesegginge in de Molucques ver-

scheenen sijn om van alle differenten, soo wel hier als in de quartieren

van Amboijna, een eijnde te maecken, voirders metten anderen te

besluiten, tgheene tot beijder welstandt en gerustheijt noodich bevonden

soude werden, gelijckelijck den oorloogh tegens onse vijanden bij der

handt te neemen. Kitchil Alij thoonde sich meer als yemant over tselve

bedroeft (alsoo hij seijde vaste gissinge op U Eds. compste gemaect te

hebben) , nu vreesde tvoorgenoomen werck van den oorloogh tegens den

Tijdorees bij der handt te neemen, als anders daerdoor lichtel. mochte

verhindert en wttgestelt blijven, vermits wij haer met één schip, dat in

de Molucques voor dees tijt maer conde blijven, weijnich assistentie

in tvoorvallende doen conden, oock d' inwoonderen daerdoor gedis-

couragieert bleven. Wij hebben haer de reedenen, waerom het niet

mogelijck is geweest, U Ed. in persoon ofte ijemant wtt de raeden van

India voor dees tijt in de Molucques niet conden verschijnnen, te ver-

staen gegeven ende aengedient, UEd. een missive om aen den Coninck,

Gougou, Cappiteijn Laout ende raet van Tarnaten overgelevert te wer-
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den nevens ecnige schenckagie toegesonden hadde, wanneert haer

gelieffde deselffde tontfangen, waerop tot antwoorde gaven, dat men
vermits de siecte van den Coninck daermeede noch wat wachten soude.

Alst tijt was, wilden die met behoorlijcke eerbiedinge selffs comen

haelen ende ons de weete daervan in tijts doen, tweick 3 daegen hiernae

geschiede, alswanneer met ontrent 200 gewapende mannen in tfordt

verscheenen, haer den brieff met affschietten van 3 grove stucken ende

3 charges musquettiers overleverden, metten welcken nae des Conincx

balleije marcheerden, alwaer den Gougou, Citchil Alij, Citchil Hamsia

ende den Tarnataenschen raet vergadert waeren; wij sijn daer meede

verscheenen, Nae complimentes ende gerequireerde eers aen weeder-

sijden gedaen, is den brieff geopent, overluijt geleesen, denselffden

wttet Duijts in de Tarnataensche taele duijdelijck vertolct. Den Coninck,

vermits sijn siecte conde niet present comen, t' scheen, den inhoudt van

den brieff reedel, contentement gaff, d' excusen ten deele aennamen,

dan hadden wel gewenst, U Ed. haer met een reedelijcke macht van

volck benevens 3 a 4 scheepen vooreerst geassisteert haddet, doch be-

loof fden evenwel, soo haest de pouasse wtt was, den oorloogh tegens

den Tydorees bijderhandt te neemen, debvoir doen om ons aen een

goede partij naegelen te helpen, beeter ordre op tplucken te stellen,

alsser een wijle tijts geweest was ende volcommentlijck tvervoeren der-

selver te beletten. Dit verstonden sij, UEd, intentie van tgeheele werck

was. Als dit gescheth, (gelijck ick hem dickmaels met alle de noodige

omstandicheden tselve ingeprent hebbe) soo soude alles wel gaen,

dander differenten, die der aen weedersijden waeren, hem selven wel

schicken, Voirder hebben doen alsoock daernae aen den Gougou ende

Citchil Alij ijder in tparticulier volgens tschrijven van den Gouverneur

Gorcum wtt Amboijnna clachtich geweest over kimelaha Leliatte, des

conincx stadthouder in de quartieren van Ceram, hoe bij hem niet naer

behooren achtervolcht werdt tgemaecte overjarich provisioneel accoort,

dat die van Boano donse overvallen ende 2 Nederlanders, die aen de

Custe van Ceram wtt visschen waeren, doot gesmeeten hadden, sonder

op de clachtten, door donse daerover gedaen, aen de misdaders eenige

straffe gedaen wiert, dat de naegelen volgens de beloften ende tegens

des Conincx last niet aen donse maer aen de Maccassaren gelevert

wierden, wiens brieven ende gesanten met groote eere aldaer ontfingen,

ter contrarie die van den coninck van Tarnaten quaemen, weijnich

71
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achteden, invoegen tbleeck, de vrundtschap van den Maccassaer, die

nochtans een vijandt van de Croone van Tarnaten is, haer aengenamer

ende meer wercx daervan maecken, als stadthouder continueerde, de

saecken door sijn valsche handelinge nimmermeer wel conden werden

gedirigeert ende apparentelijck van dien quaet in een erger te vervallen

stonden, dat se oversulcx in haerre vergaderinge op deese saecken

meede gelieffden te letten, versorgen, alles naer behooren werde ge-

redresseert ende een ander stadthouder wegen den Coninck van Tar-

naten in die quartieren mochtte werden gestelt om alle voirdere

onheijlen soo veel mogelijck aen weedersyden, die door sulcx souden

moogen ontstaen, voor te commen, belooffden met deerste gelegentht.

daerin te versien ende op die saecken in haerre vergaderinge te letten.

Sij hadden nu al tsamen mette siecte van den Coninck sooveel te doen,

datter niets bij der handt genoomen conde werden, intfin, daer ge-

breecken nimmermeer excusen van hun saecken op deen off dander

occasie wtt te stellen ende te verlengen, tgevolgh sal den tijt leeren.

Op dato is den Sengagies zoon van Caijo met sijn corcorre ende volck

hier gecommen, die den Coninck van Tijdoor gelargeert ende ontslagen

hadde, omdat hij gheen Tarnataen, maer een Caijoer was, dander cor-

corre mette Tarnatanen hielt hij daer, van meninge sijnde deselve niet

eerder weeder te geven, voor en aleer de Macassaren met hun goederen

ende den brieff hun overgelevert wierdt.

Doen ick in Martio verleeden op teijlant Macquian was, versochten

den Sengagie ende dovericheijt van Tahane seer instantelijck aen mij,

dat men een steenen huijs off cleijn fortjen tot haerder bescherminge

voor den Tijdorees ende Spanjaert op hun strandt, versien met eenich

geschuts, 15 a 20 soldaten, wilde leggen, alsoo se nu niet meer booven

maer alle omlaech woonen (gelijck wij oock selffs gesien hebben) ver-

mits, soo se seijden, als den oorloogh aengingh, groot perijckel voor den

vijandt liepen, daer niet mochtten blijven woonen, alsmeede tbrengen

van de naegelen ende thaelen der cleeden voor deselve op Gnofficqia

hun meede periculeus ende moeijelijck vielen. Sij wilden in sulcken

gevalle met alle man ijverich aen tnaegelplucken vallen ende jaerlijcx

goede partije leveren; gaf f tot antwoorde, op haer voorslach letten ende

bij U Ed. (die wij seer haest hier verwachtende waeren) hun saecken

voordragen, niet twijffelende, off tsoude wel vallen ende in haer ver-

soeck geaccomodeert werden.
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Over twelck is den voorsz. Sengagie Tahane primo Juny passato op

Maleije gecommen, bij syn voorgaende versoeck persisterende, seggende,

tnu noodich waerre, men die saecken bij der handt naeme, te meer nae

alle apparentien den oorloogh tegens den Tijdorees voortgangh stondt

te neemen. Wij hebben met U Ed. tardance voor dees tijt wttgestelt,

sij souden maer debvoir doen ende sien een goede ptije. naegelen tegens

toecommende mousson te vergaderen (alsoo die van dit gewas nu op

Gnofficquia gelevert waeren), dan souden ons te beeter animeeren om

haer versoeck toe te staen ende de saecken bij der handt te neemen,

ondertusschen soo haest sij een goede partije naegelen versamelt

hadden, ons de weete doen, lek wilde een schip daerom senden, geldt

off cleeden, dat liefst hadden, haer thuijs brengen, sonderdat se daerom

behoeffden op Gnofficquia te commen.

Ons oordeels, tot meerder verseeckering van teijlant Macquian waert

niet ongeraeden, men hier een steenen huijs off reduytte boude, dat met

weijnich oncosten can gemaect en onderhouden werden. D' inwoonderen

presenteeren daertoe den calck te branden, den steen bij der handt te

brengen. Tmaecken en een schip houdt, dat daertoe van noode waerre,

can met ons eijgen volck gedaen werden, gelijck mettet huijse aen de

strandt van Gnofficquia geschiet is. Doncosten, die men doen soude,

meijnnen wij, haest daerbij gewonnen waerre, vermits dit de princi-

paelste vogels sijn, die haer nagelen meest continuelijck aen de Tijdo-

reesen vercoopen ende om de wel geleegene plaetse van hun vaertuijch

hebben sich meest hierontrent onthouden. Dit quartier van teijlant geheel

onvrij gemaect, den Tahaender soude niet alleen beeter in toom hierdoor

gehouden werden, maer als hij niet wel wilde, weederom booven gingh

woonen ende sijn oude gangen in tvercoopen van de naegelen aen de

Tijdoreesen weeder bij der handt nam, conde men hem constringeren

anders te doen, vermits booven gheen waeter hebben, oock van haer

strandt gefrusteert blijven, die se niet missen mogen ten aensienne van

de visscherije ende vaert. Dese plaetse heeft reedelijcke goede reede

om scheepen te leggen ende is de bequaemste naest Gnofficqia van

tgeheele eijlant. T' staet te beduchten, den Tarnataen tleggen van dit

fortien niet seer wel behagen soude, liever hadden, sulcx lietten, dan

onder pretext van den Tahaender voor den Tijdorees te beschermen,

can tselve gevoechelijck geschieden, naedemael d' inwoonderen selffs

sulcx aen ons commen versoecken, U Ed. gelieve hier op te letten ende
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ons mette eerste scheepen tadviseren, wat daerinne gedaen mach

werden.

Op Taffasoho ende Gnofficqia booven in de fortten diennen hooch-

noodich sisternen gemaect en die gestaedich vol vars waters gehouden

om in tijde van noode sich daermeede te behelpen, alsoo die plaetsen

gans gheen water hebben ende van omlaech dagelijcx booven gebracht

moet werden, dat beswaerlijck, als dinwoonders niet wel wilden ende

sulcx sochten te beletten, principaelyck op Taffasoho, door ons gehaelt

soude werden. Darhalven gelieve UEd, sonder langer wttstel in de

herwaerts comende scheepen materialen, te weeten sement, clinckerdt

als anderssints, met bequaeme persoonen, die verstandt hebben om de-

selffde te maecken, herwaerts te senden, opdat daermede voortvaren

mogen,

(De volgende alinea is gedeeltelyk afgedrukt Bouwstoffen II p. 119,

Na „te betaelen" volgt:) tottet welck presenterende, dadelijck, soo op

Macqian, hier ende andere plaetsen, ordre te sullen stellen, wijders

andermael belovende, van nu voortaen gheen naegelen meer vervoert,

maer alle in onse handen sullen commen, vertrouwende, wij haer van-

weegen de Compe. in deesen hunnen noot niet verleegen souden laetten,

alsoo daermet van ons off andere mosten gesecondeert werden om den

overleeden coninck volgens haer gebruijck mette verheijste solemniteijt

en staet Ier aerde te brengen. Bij den raet alles overleijt ende gecon-

sidereert sijnde, de swaricheden, die der wtt souden mogen commen
t'ontstaen, ingevalle hiermet van ons niet geaccommodeert wierden

(volgende zinsnede wederom in Bouwstoffen, zelfde p., na ,,vol te

meten" volgt) ende voor te commen sij, ter oorsaecke van dien bij weij-

geringe sulcx aen den Spanjaert niet versoecken, die haer misschien in

deese conjoncture van tijt daermet wel accommodieren soude, op hoope

dies te beeter tot syn voorneemen te commen.

(De volgende twee alinea's zijn afgedrukt Bouwstoffen II p, 119—120,

P. 120 r. 1 v.b. te lezen voor ,,gesteecken" ,,gestreecken"; na ,,vooren te

dragen" volgt:) tgheene volcht. Eerstelijck ons wel bekent is taffsterven

van haren Coninck ende volgens dien in deesen jegenwoordigen standt

hoochnoodich te weesen een ander in sijn plaetse gekooren werde om
de dreijgende onheijlen van dit Coninckrijck te weeren, welcke electie

sij wel weetende, sonder ons advijs niet conden nochte vermochten te

doen, alsoot een stuck is den algemeijnnen standt betreffende, oversulcx
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ons soo wel als haerluijden aengaet. Versocht derhalven wtt hun alder

namen, dat wij om den wille en de naeme Godes haer hierin naer ver-

mogen gelieffden tassisteeren en aen dit soo hoochnoodich en wichtich

werck de handt te slaen, hun in alle sinceriteijt met raet en daet daerin

te hulpe comende.

Tot welcken eijnde sij 4 persoonen tot de croone gerechticht voor-

droegen, naementlijck een soontgen des overleeden coonincx, den

Gougou, Citchil Al ij ende eenen Citchil Hamsia (met het laetste

Spaensch sccourse wtt Manilha gecommen), wtt welcke vier nootwen-

dich moste eenen Coninck gecoosen werden, waerin sij, haer op thoochste

beswaert vindendende, seer ernstich versochten, wij (als representerende

alhier de persoonen van den prins van Hollant, soo sijt noemen ende

de Ed. heer Generael) ons opinie om met te meer gerusticheijt in dit

voor haer soo wichtich stuck ernstich te besongieeren.

Op twelck hem geantwoort sijnde, dat terwijle in soodanigen werck

met rijpicheijt van raede diende gehandelt te werden, wij tselve mette

raedt overleggen, dat hij darhalven gelieffde te vertrecken en naeder-

handt door den tolcq ontbooden soude werden om te hooren, wat wij

daerin beslooten hadden, twelck hij doende, naerdat hem alvooren aff-

gevraecht was, ofte den Tarnataenschen raet ijemant meer als de vier

gemelte persoonen voor wisten te dragen, daer hij op antwoorde: neen.

Soo ist, dat wij tverhaelde versoeck den raedt voorgehouden hebben

ende in consideratie getrocken synde, ofte het raetsaem soude weesen,

dat wij ons vooreerst soo bloot gaven en hun ons gevoelen openbaeren,

voor en aleer ons haer genegentheijt bekent was, vermits grootelijcx te

beduchten staet, ofte sij deesen voorslach niet maeckten om ons (gelijck

men seght) de tonge te schrabben en tondersoecken, tot wijen onsc

genegentheijt meest strecte, waerwtt eenige jalousije mochtte commen
tontstaen, doch hiertegen overwoogen, dat, soo lange sij aldus suspens

bleven en niet conden resolveeren tot de verkiesinge van eenen nieuwen

coninck, te beduchten is, datter eenige verwarringe in den staet daerwtt

roochte comen tontstaen door tweespalt ofte heijmelijcke instigatie van

den Spanjaert ende Tydorees, die in sulcken gevalle hun voirdeel daer

wel meede souden weeten te doen, twelck naer vermogen dient voor-

gecommen, opdat door tselve de getrocken resolutie van den oorloogh

met henluijden aen te vangen niet vruchteloos gemaect werde, twelck

grootelijckx en op thoochste tot prejuditie van des Comps. staet alhier
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soude commen te strecken, daernevens geconsidereert, dat dewijle sij

in tstuck van deese electie niet sullen, nochte vermogen absolutelijck

sonder onse toestemminge en advijs te resolveeren, weijnich can inpor-

teeren, ofte sij voor off nae onse meninge comen te verstaen en om
emulatie") te verhoeden, daerin met alsulcke voorsichticheijt connen

handelen, dat niemant oorsaecke van miscontentement gegeven werde.

Vonden derhalven goet den voorengemelten Kimelaha Limorij tont-

bieden en aen te seggen, dat, dev^rijle den Raedt van Tarnaten soo ern-

stich onse opinie over de verkiesinge eenes nieuwen conincx wtte vier

voorgedragen persoonen versoeckende was, ons advijs te weesen, dat

ingevalle sij haeren staet soodanich gedisponeert vonden, datter metter-

haest een persoon moste geeligeert werden, tot electie desselfs, aff-

weringe der dreijgende onheijlen ende om dien in haeren voorige posture

te redigeren onses oordeels daertoe gheen bequamer subject achten te

weesen als den persoon van Citchil Alij, wdens ervarentheijt, soo in

materie van staet als in stuck van oorloge, door lange experientie hen-

luijden soo wel als ons bekent was. Niet dat wij den Gougou geheel

wilden verwerpen en voor onnudt achten ten aensien van sijn oner-

varentheijt ofte dat hem tot wtvoeringe van tselve genoechsaem oordeel

ontbrack, maer vermits sijn grooten ouderdom ende indispositie, als

gaende met den eenen voet in tgraff.

Dan ingevalle sij hun wilden reguleren nae de rechte successie van de

Conincklicke linie onse meijninge te weesen, dat men des overleedenen

Conincx outste zoon niet en behoorde te verstooten, maer voor Coninck

proclameren, hem tot momboirs vermits sijn minderjaricheijt, als sijnde

ontrent de 4 jaeren oudt, toevoegende de twee gebroeders den Gougou

ende Cappiteijn Laout, wel verstaende, dat in tstuck van momboirschap

den eenen niet meer gesach als den anderen hebben, maer beijde te-

samen in eguale qualiteijt de saecke tot t' gemeene beste bestieren

souden, totdat den Coninck tot synne verstandt quaeme ende bequaem

wierde om selffs troer in de handt te vatten, blijvende voirders daer

buijtten ydereen in sijn vorige qualiteijt naementlijck den eenen Gougou

ende den anderen cappiteijn laout.

Welck expediënt wij voor tbequaemste oordeelden te weesen om
emulatie t' eviteeren, dat hij Limorij den raet mochte aendiennen, niet

dat dit als onse absolute resolutie in wilden brengen maer als een voor-

slach op haer versoeck, ten eynde bespeuren mochten, dat den welstandt
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en gerustheijt van haeren staet ons ter hartten gingh, sij mochtten voorts

hunne opinien daerbij voegen ende dit (soo sijt goet dachten) voor een

richtsnoer gebruijcken, hiermeede hebben Limorij sijn affscheijt gegeven.

Wat aengingh Citchil Hamsia, wiert raetsaem gevonden gheen gewach

aff te maecken, ten waerre den Tarnataensen raet off Limorij wtt

haerder naeme ons quaeme affvragen naer de reedenen van sulcx,

wanneer hem tot antwoorde souden geven, dat het geschiet waerre,

vermits hij, Hamsia, een gevangen man der Spanjaerden was, van den

ouden Coninck wtt Manilhas ende den Spaenschen Gouverneur (alwaer

hij 23 jaeren geweest) herwaerts, soo hij seght, gesonden sijnde om syn

verlossinge te procureren, waertoe hij sich aen denselven Coninck ende

den Spanjaert met eede verplicht ende belooft hadde weeder derwaerts

te keeren, dat derhalven sijn humeur en genegentheijt tot deesen staet

ons onbekent weesende en vermits sijnne langhdurige residentie (als

verhaelt) in de Manilhas consequentelijck gheen groote kennisse van

deselve can hebben ten minsten die tott gouverno van soodanigen staet

(als deesen in de jegenwoordige conjuncture bevonden vadert) noodich

te weesen, gevende ons oock groot achterdencken, dat hij sich over

langhe door de Spanjaerden hadde laetten doopen ende in den houwe-

lijcken staet begheeven, tenwaere sij ons andere informatie van synnen

persoon wisten te geven, wanneer ons in de reedelijckheijt wilden laetten

vinden. Dit souden wij haer pro forma tot een excuse voor antwoort

geven, blijvende geresolveert gheensints te gedoogen, sooverre het moge-

lijck sij, dat Hamsia voornt. in eenige regieringe gestelt werde, vermits

sijnnen persoon al te gespanjoliseert en die natie meer als donse toe-

gedaen is, gelijck wij tsedert syn herwertscompste en gedurende sijnne

residentie alhier niet dan al te veel bespeurt hebben.

Des anderen daechs is Cimelaha Limorij weederom bij ons gecommen,

seggende, hij de soijasives ^"j ende den Raet van Tarnaten ons advijs

te verstaen gegeven hadde, die van een geheel ander gevoelen als wij

waeren, darhalven versochten tavont bij mij in tfordt te mogen com-

pareeren om hun advijs topenbaeren ende voirder van alles in tsecreet

met ons te discoureren, dat toestonden.

Waerover des avonts ontrent 9 uren den hoecum met 9 soijasives ende

3 sengagies bij ons op thuijs verschenen, verhaelende, hoe sy alles door

Cimelaha Limorij, wat onse intentie in teligeren eenes nieuwen conincx

aengingh, wel verstaen hadden, dattet selffde met haerre opinie niet
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overeenquam, syluijden goet vonden, men Citchil Hamsia Coninck

maecken souden, dat vermits haer alder genegentheijt meer tot hem als

d' ander door ons voorgedragen inclineerde, becleedende tselve met

deese naervolgende reedenen:

dat bijaldien sulcx niet deeden, vreesde Citchil Hamsia weeder naer

Manilha vertrecken soude, door synne instigatie den Spanjaert, bij den-

welcken hij veel vermach, met een groote macht toecomende jaer lichte-

lijck mochte herwaerts commen, waerdoor haeren ende onsen staet hier

in de Molucques groot perijckel te verwachten stond, vermits eenige

jaeren herwaerts door donse niet meer als een a twee scheepen jaer-

lijckx met sober secours van volck tot haerder assistentie gesonden

waeren, daerinne, soot scheen, donse voorgenoomen hadden te con-

tinueren.

Wat onsen voorslach aengingh van Citchil Al ij (ingevalle syluijden

dadelijck tot eenen regerende Coninck verstonden, vermits den ouder-

dom ende indispositie van den Gougou als de jonckheijt des Conincx

soontgen) bekenden sij wel, hij de bequaemste van de vier voorgestelde

persoenen was, maer vreesden te straff, dat hij haer ringelooren soude,

gelijcke se seijden, ten tijde van de overleeden coninck gedaen hadden.

Voirder, bijaldien Citchil Alij ende den Gougou als regienten over

des Conincx soontgen gestelt wierden vermits de jonckheijt desselffs,

syluijden genoechsaem Coninck waeren, doen souden, wat begeerden,

waerdoor dauthoriteijt van de soijasives, sengagies, in dewelcke den

raet des Coninckrijcx bestondt volgens haer oude costume ende

gewoonte, geheel onderdruct en verplettert soude blijven, darhalven

concludeerden, men Citchil Hamsia, die se voor sachtsinniger en dis-

creeter hielden, behoorden Coninck te maecken, daerbij voegende, alle

de gemeijnte tot sulcx oock inclineerden.

Op welcke verhaelde reedenen haer geantwoort is, toucherende Cit-

chil Hamsia, waerom van synnen persoon gheen vermaen deeden, gelijck

hier vooren verhaelt, voorgenoomen was, dat wij met onsen raede de

saecke overwoogen ende wel ingesien hadden, alsoo een stuck, daer

haeren en onsen welstant hier in de Molucques aen dependeerde, der-

halven voor sooveel ons van Citchil Hamsia alsnoch was gebleecken,

twijffelden niet, off hadden trechtte vkddt getroffen van hem voorbij te

gaen, alsoo al te gespanjoliseert ende noch jegenwoordich bij eede aen

den Spanjaert verplicht was, gelijck gebleecken is, dat hij tsedert syn
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compst soo veel te weege gebrocht heeft, dat se den paijs metten Span-

jaert ende Tijdorees (tegen de getrocken resolutie ende haerrc gedaenne

beloften) onderhouden.

Dat den Spanjaert, bijaldien hij eenich voirdeel op haeren ende onsen

staet hier in de Molucques wiste te attenteeren, tselve om Citchil Ham-

siaes instigatie, aen- off affraedinge niet doen off laetten soude, als sich

maer gequaleficeert en suffisant vondt om sulcx te connen voeren, daert

hem principael aen scheret, gelijck tselve voor deesen bij don Jan de

Silva en andere op diversche tijden onderwonden en in twerck gestelt is

geweest. Twas waer, dat tsedert eenigen tijt jaerlijcx maar een a 2

scheepen met provisien, volck als andersints tot maintenue van haeren

en onsen staet herwaerts gecommen waren. Doorsaeck van sulcx was,

dat syluijden, Tarnatanen, tegens de beswooren contracten paijs met

onsen vijandt maecten, door twelck, alwaert de EE. heer Generael een

gequalificeerde goede macht van scheepen ende volck herwaerts ge-

sonden hadde om ijets tegens onsen vijandt met haer hulpe voor te

neemen, soude deselve vruchteloos sonder ijets te rechtten weederom

moeten keeren hebben, gelijck sulcx ter compste van slants vloote hier

gebleecken is, dat se om den paijs metten Tijdoreese te breecken, den

oorloogh tegens hem aen te neemen niet te beweegen waeren, ofte men

moste belooven de vloot een mousson in de Molucques over te houden.

Dan gebreect haer aen corcorren ende ander gereetschappen, eer die

conden claer gemaect worden, wast jaerwerck, daernae onse vloott hier

soo lange niet mochte tardeeren, die met sulcke grootc excessive on-

costen tot maintenue van de croone van Tarnaten bij de vereenichde

oostindische compe. onse heeren Meesters, wttgerust quaemen, dan in-

gevalle sijluijden inclineerden met een goede macht tegens onsen alge-

meijnnen vijandt geassisteert te werden, mosten sij om te bethoonen,

dat sulcx ernst meenden, vooreerst den oorloogh tegens den Tijdorees

ende Spanjaert aenneemen, ordre stellen, dat wij jaerlijckx een goede

quantiteijt giroffelnaegelen (tot soulagement van soodanige sware on-

costen ende lasten) bequaemen, toevoeren desselffs volcommentl.

beletten, versorgen, dat alle de naegelen in niemant als in onse handen

gelevert werden. Dit souden gewisse teeckenen van haere oprechte

meninge weesen, alswanneer de E.E. heer Generael niet naerlaetich

weesen sal hun met een goede macht tassisteeren. Sij hadden door

raport van de gesanten, die op Batavia geweest sijn, wel verstaen, het
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ons aen gheen macht van scheepen en volck ontbrack om herwaerts te

commen, alsser proffijt meede te doen waer, die nu naer andere quar-

tieren op Manilha, China, Malacca, Suratte, Goa, de Cust van Choro-

mandel, Roode Meer als andere plaetsen tot affbreuck van den

Spanjaert ende Portugesen geemploijeert wierden.

Wat Citchil Alij ende den Gougou aengingh, die se verworpen, van

welcker persoonen getrouwicheijt tot de croone van Tarnaten sijluijden

niet blindelingh (gelijck van Citchil Hamsia) hadden toe te tasten, als

genoechsaem door langhdurige experientie daervan verseeckert sijnde,

behoorden darhalven in soo een gewichtige saecke als deese t' seeckertste

voor t onseeckertste te kiesen, particuliere affectie door jalousye, haet

off andersints, waerdoor den staet perijckcl stondt te lijden, aen deen

syde stellen ende van haer te weeren de vreese, die se hadden, bijaldien

Citchil Alij ende den Gougou als regenten over den jongen Coninck

gesteldt wirden, dat se te straff en haer ringelooren souden, gelijck se

seijden, voor deesen gewendt waeren. Ons was van sulcx niet bekent,

sij hadden noijt tegens ons daerover geclaecht, noch ijets daervan te

kennen gegeven. Soo door haerluyden in tselve eenige abuijsen tegens

de Soijasives en de sengagies waeren begaen, dat conde genoechsaem

aen weedersyden geremedieert sijn, haer authoriteijt volgens doude

costumen hersteldt en een ijder in tsijnne gemeijntineert werden, daertoe

wij oock als middelaers hun helpen wilden, bijaldien ter contrarij ver-

stonden, door haerluijden gedaen vdert, dat se derhalven voor sulcx

niet te vreesen hadden ende ter oorsaecke van dien haetich sijn

degheene, die se om haerre getrouwe diensten, altoos de Croone van

Tarnaetten gedaen, behoorden voor andere te prefereren ende de handt

booven thooft te houden, opdat se haer van ondanckbaerheijt niet be-

claechden, door welck miscontentement den Staet des rijcx in deese

conjuncture groot perijckel liep, lichtelijck tweespalt en scheuringe ter

oorsaecke van dien onder haerluyden mochtte commen tontstaen, alsoo

den Gougou ende Citchil Alij vermits haerre langhdurige getrouwe

diensten tot de electie van Citchil Hamsia als Coninck niet soude willen

consenteeren, gelijck wij genoechsaem wtt hun verstonden, doordien

sijn persoon bij haer suspect was, vermits den Spanjaert te veel toe

gedaen, gelijck wij oock tsedert syn compst alhier niet dan al te veel

bespeurt hadden, waerin hij noch continueerde, alsoo gestadich 3 a 4

Spaensche mardijckers bij hem hielt, die dagelijcx langhs Taccomij met
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bootschappen over en weeder, van tgheene hier passeerde, aen den

Spaensen Gouverneur op Gammelamme affgevaerdicht wierden (gelijck

sij, soijasives ende Sengagies voor ons bekenden, waerachtich was)

metten welcken als den Coninck van Tijdoor, hij ongetwijffelt beraet-

slaechde, hoe syn saecken hier aenleggen soude, ontsach hij hem niet

in deese gelegentht. soodanige correspondentie met onsen algemeijnen

vijandt tonderhouden. Wat ons ende haer van hem te verwachten stondt,

wanneer hij troer in de handt ende in volle possessie als Coninck ge-

proclameert waerre, conde bij haerluijden ende ons wel affgemeeten

werden, darhalven hadden Citchil Alij, den Gougou, wijluijden, dover-

hoofden van teijlant Macqian, Gammacanorre, Sabouwe, Gilole ende

andere meer gheen cleijnne reedenen van Citchil Hamsia niet te ver-

trouwen, veel min toe te staen soodanigen gespanjoliseerden persoon

voor Coninck aen te neemen.

Hierop gaven tot antwoorde, waerachtich was, tgene ick verhaeldc

weegen de dagelijckse correspondentie, die Citchil Hamsia metten

vijandt hielt, seggende, hij hadde den Spanjaert tot noch toe, alsoo in

haeren dienst was, getrouw gedient. Sij waeren dan van gevoelen, soo

wanneer Hamsia als Coninck aengenoomen werde, diergelijcke getrou-

wicheijt de Croone van Tarnaten doen soude, als nu den Spanjaert

deede, hij was een Tarnataen van tgrootste geslacht, wel opgevoedt,

darhalven conden niet gelooven ijets tot prejuditie van haeren staet van

hem te verwachten hadden. Sij bedancten ons voor den raet ende goede

antwoorde, daermeede hunne propositie en geallegeerde reedenen

weederleijden, sy souden naer de feeste van den Coninck weeder bij

ons verschijnnen, ondertusschen metten anderen beraetslagen en naerder

op alles letten, dat ick haer hoochelijck recommandeerde ende, alsoot

middernacht was, naemen affscheijt.

Op 25en Junij is Kimelaha Limorij bij mij gecommen om te ver-

neemen, off wij noch bij onse voorgaende opinie parsisteerden, daerop

antwoorde, tot noch toe gheen reedenen waeren gegeven om daerin te

veranderen, Soo hij eenige wiste, die gaerne hooren wilden. Onder

andere stelde nu 6 personen voor, wtte welcke een Coninck most ge-

kooren werden, eerstelijck noemde den Gougou (die dadelijck weeder-

leijde, seggende, hij mocht gheen Coninck weesen) daernae Citchil

Hamsia, Citchil Alij ende 3 soontgens van den overleeden Coninck, die

door haer jonckheijt onbequaem oordeelde, soodat Citchil Hamsia off



1132 16 Augustus 1627

Citchil Alij een van beijden Coninck weesen most, daertoe hij seijde

Hamsia de naeste te weesen vermits den middelste broeder ende van

moedersweegen van grooter geslacht als Alij, verhaelde voirder, hoc

Citchil Hamsia wtt Manilha expresselijck door den Spaenschen Gouver-

neur ende ouden Coninck gesonden was, vermits de geruchten daer

gecommen waeren, Citchil Alij den Coninck om hals gebrocht, hem selffs

in plaets gestelt en als Coninck opgeworpen hadde, sulcx bevindende,

dat hij, Hamsia, in plaetse van Alij succedeeren soude ende nu was den

Coninck overleeden, besloot daerwtt, niemant als Citchil Hamsia sulcx

nu toe quam etca.

Wij antwoorden hierop, dat ons tot noch toe niet anders wys gemaect

noch te verstaen gegeven was, soo wtt Citchil Hamsiaes woorden selffs,

den overleeden Coninck, den Gougou, Citchil Alij ende alle den raet

van Tarnaten, syn compst herwaerts tot gheen anderen eijnde tendeerde

als de verlossinge van den ouden Coninck te procureren, waerop ge-

volcht is (soo se seggen om te beeter daertoe te commen) tonderhouden

van den trevis metten Spanjaert als andere gedaenne beloften van de

Hollanders wtte Molucques te helpen etca., dat wij nu anders met ver-

wonderinge van hem verstonden, waerdoor bleeck, den Spanjaert in de

Molucques een Coninck nae synnen wille soght te stellen, van den-

welcken hij ongetwijffelt sich verseeckerde de saecken metter tijt naer

sijn meuch te schicken, daertoe Citchil Hamsia als een instrument socht

te gebruijcken, dit was immers te verde van den wegh gedwaelt om ons

te induceeren, dat wij tott de verkiesinge van Hamsia consenteren

wilden. lek bedancte hem voor dopenbaringe van deese saecke, tsoude

ons ende andere tot waerschouwinge diennen, oversulcx tot de verkie-

singe van eenen Coninck bleven parsisteeren bij onse gegeven advijsen.

Twas hier kennelijck, dat se volgens de beswooren oude contracten

niet vermochten paijs noch trevis sonder onse toestemminge metten

vijandt te maecken ende nu soude men toestaen, datter een gespanjoli-

seerden Tarnataen, die expressel. van onsen vijandt tot sulcke intentie

herwaerts gesonden compt, Coninck gemaect werde, dat bijnae evenveel

waerre, off den Gouverneur van Manilha off Gammelamme hier Coninck

geproclameert wiert. Wij hadden meerder discretie van haer verhoopt

en gelooft, deese saecke, alsoo van grooten gewicht en gevolge is, door

de soijasives met rijpper oordeel en meerder insichten overwoogen soude

geweest sijn, dat wij hem, Cimelaha Limorij, recommandeerden haer
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van onsentweegen aen te diennen ende naerder daerop te delibereren.

Deese beraetslaginge der Soijsives met haer gesinde om Citchil Ham-
sia totte Croone te brengen spruijt principael, vermits haer humeur

raettet synne overeen compt in tonderhouden van den paijs metten

Spanjaert ende Tydorees, daer se altoos naer getracht en dinventeurs

in tijden van den overleeden Coninck als oock nu jegenwoordich van

geweest sijn, gestadich de saecken daertoe gesocht hebben te beleijden,

alhoewel den schuldt de Coninck gegeven werde, gelijck bleeck, hoe

heftich sij tegens de getrocken resolutie in dato 20en December 1626 om
den oorlogh by der handt te neenien parsisteerden, genoechsaem tegens

haer gemoet op thardt aenhouden van Citchil Alij, den Gougou ende ons

sulcx advoijeerden, hoe se daernae alle middelen aengewendt hebben

om den voortganck desselfs te stutten, de resolutie vruchteloos te

maecken en anders is ons kennelijck, op twelck Citchil Hamsia wtte

Mnnilhas tot onsen groote naedeele arriveerde, door denwelcken ende

haere gesinde soo veel te weege gebrocht, dat den paijs metten Span-

jaert onderhouden. Hoet metten Tijdorees affloopen wil, die genoech-

saem tot haer leetweesen selffs eerst begindt, sal den tijt leeren, Citchil

Hamsia schijnt een man naer haer herte te wesen, daermet sy al

meijnnen te doen, dat begheeren. Dit is tgheene sy soecken om selffs

troer op soodanige maniere in de handt te neemen, dat se wel weten

en vreesen, bijaldien Citchil Alij in de regieringe quaeme off momboir

over des overleeden Conincx soontgen gesteldt wierdt, soo niet gaen

soude. Darhalven sij Hamsia met geweldt daerin soecken te dringen om
haerre parsonagie dies te beeter te speelen, alsoo dit eenen hoop is, die

meer op hun particulierre proffijtten letten als de bevorderinge van

tgemeene best, weijnich naedencken, tgheene daerwtt te volgen staet,

alse maer dagelijcx bij den vijandt den vrijen toeganck om den handel

te drijven hebben mogen tot groote prejuditie, naedeel van des E. comps.

staet ende negotie alhier, als sijnde een van de principaelste oorsaecken,

waerdoor eenige jaeren herwaerts soo weijnige naegelen becommen,

oock goede partije aen den vijandt verkocht als vervoert syn gewerden.

Meer andere particuliere insichten hebben se insgelijcx daermet voor,

waervan wel eenige hier aenvoeren soude, dan, alsoo deselve in onse

voorgaende missiven, aen U Ed. gesonden, gementionneert staen, achten

tselve om prolucxiteijt in desen te verhoeden onnodich.

Wat Citchil Alij belanght, daerop mach men oock gheen fondament
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bouwen, alsoo een moor is, gelijck alle dander. Naerdat hij sich eenigen

tijt oogenschijnnelijck gethoont heeft, is ons meer als den Spanjaert

toegedaen. Tverbodt van de Tijdoreesen op teijlant Macqian niet te

gedooghen, als tleeveren van de naegelen aen donse is al meest op ons

versoeck door hem gevoirdert, thoont sich totten oorloogh tegens den

Tijdorees ende Spanjaert geneegen. Naer de wrtterlijcke mijnne soect

hijt daertoe te brengen, in alles tot vervorderinge onser saecken meer als

ijemant anders de handt biedende. Tis een persoon, wiens vrundtschap

niet derven mogen ende alhoewel hij somwijlen over passerende saecken

andere beschuldicht, sich selffs tegens ons daerover soect texcuseeren,

niettegenstaende wij beeter weeten ende, soo begeerde, anders maecken,

can evenwel voor alsnoch in deese gelegentheijt diennen te simuleren,

opdat hem niet geheel tegen krijgen om meerder swaricheeden voor te

commen, intrim mogen van sijnnen valschen grondt tonswaerts gelijck

van alle dandere wel verseeckert blijven, hoe schoon semblant en gelaet

sij oock thoonen, gelijck dagelijcx langhs soo meer bespeuren.

Bij de copije van de missive, door U Ed. aen den Gouverneur Gorcum

naer Amboijnne geschreven, hebben gesien tsecours, soo derwaerts wtt

gereet is ende op wat voet U Ed. voornamen tot beeter gelegentheijt de

saecken van de Compe. in die quartieren te doen vorderen. Wij achten,

dat daermet wel wat goets ende principaelijck in den naegelhandcl te

verrichten sij, soo alles met discretie en voorsichticheijt naer eijsch van

saecken in twerck gesteldt werdt. Tsal ongetwijffelt onder de quaet-

willige ontsach baren, haer mogelijck beeter leeren, oock die van Lxjuhou,

Combelle en andere doen ommesien van de naegelen soo lichtelijck niet

als voor deesen aen de Maccasaren en andere vremde handelaeren te

vercoopen ende tot beeter observance van tcontract verwecken. Ons

oordeels waerre hier in de Molucques principaelijck op teijlant Macqian

met dien middel wel wat goets te verrichten, den Tarnataen en dove-

richeijt van teijlant door ontsach dinwoonderen beeter op tnaegcl-

plucken als nu houden, tvervoeren derselver gevoechlijcker connen

beledt werden, dovertreeders van dien, ingevalle bij den Coninck (ofte

dovericheijt, onder dewelcke die sorteren) niet gestraft wierden, als

sachte middelen niet helpen, hem daertoe constrigeeren off door ons

selffs geschieden connen; tsal misschien in sulcken gevalle voor teerste

haer wat vremdt schijnnen, dan wij sijn van gevoelen, teene met tander

wel in de scheede houden sal, ondertusschen donsachelijckheijt sooveel
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plaets in de gemoederen van dinwoonderen neemen, dat daerdoor

theijmelijck vervoeren der naegelen beledt ende jaerlijcx goede partije

becommen souden werden. Den tijt wil leeren, wat daermeede in Am-
boijnna gevordert werde, waernae ons hier oock reguleren connen,

Wttet extract van de missive, aen de Heeren Maijores geschreven,

discourerende op de saecken van de Molucques ende tredres van dien,

bevinden naer ons verstandt des Ternataens maxima en ooghmerck ten

rechtten getroffen ende door U Ed. de Compe. aengeweesen als oock

de middelen, die van onser syden tegens haerre valsche gronden ende

quaede proceduren vooreerst diennen gebruijct en in twerck gestelt te

werden, darhalven souden met U Ed. van advijs weesen, bijaldien de

gecommen subsidien wttet vaderlant sulcx lijden connen, gelijck ver-

hoopen jae, dat mette naestcommende scheepen een goede macht van

3 a 4 hondert coppen booven t' guarnisoen vooreerst ten minsten her-

werts gesonden wierden. Wij twijffelen niet, off den Tarnataen sal daer-

meede wel in ontsach te brengen weesen, doncosten ten respecte van de

quantiteijt naegelen, die daerdoor apparentl. meer als nu in onse handen

te commen stae, de vliegende tochtten nae Sanghij, Mindenaeuw ende

andere quartieren om volck mette waepenen te conquesteren niet alleen

rijckelijck daerbij gewonnen, maer oock t' voirder oogermierck gevordert

werden.

Metten Tarnataen in openbaerre oorloge te treeden achtten wij oock

gans ongeraeden om reedenen, bij U Ed. geallegeert, tenwaerre selffs

eerst begonde, daertoe wij meenen, hij niet licht vervallen sal, vermits

them immers soo qualijck als ons in deesen jegenwoordigen tijt t' onpas

comen soude. Sijn oogenmerck is met schijn van weijnich weldoen de

saecken dus gaende te houden, ondertusschen den Spanjaert ende Tijdo-

rees niet geheel tabandonneeren, maer met hoope voeden om sich ter

gelegender tijt (als siet, ons daermet niet langer contenteeren can) te

behelpen, oversulcx souden wij donsachlijckheijt van de waepenen voor

tbeste oordeelen om door dien middel tot voldoeninge van de contracten

te beweegen, wandt eens met hem den oorloogh bij der handt genoomen

weesende, vermits haren grooten aenhangh sal daertoe extraordinarij

macht gebruijct moetten werden, dan mogelijck noch niet haest alles naer

wensch gelucken, waerdoor de Compe. vooreerst niet alleen in grooter,

swaerder lasten staet te vervallen, den naegelhandel, hoe weijnich die

oock is, moetten missen maer oock davance op de cleeden, met wclcke
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sustenten de generaelle oncosten van de Molucques rijckelijck onder-

houden connen werden, soo wanneer die maer 250 a 300 bhaeren nae-

gelen jaerlijcx wttleveren, daertoe wij meynnen, het ten mintsten wel te

brengen sal sijn, ingevalle men resolveert tot een preuve soodanigen

extraordinarij macht herwaerts wtt te setten, gelijck bij U Ed. voor-

gesteldt werdt, darhalve is ons advijs, men de saecken hier op dien voet

soo haest mogel. bij der handt neeme, dat hoope, mette naestcommende

scheepen sal connen geschieden, te meer men rucht, den Spanjaert in

teerste van tmousson met een staicke macht wrtt Manilha te commen

staet, etca.

De Gouverneur Gorcum heeft ons wtt Amboijnna tot versterckinge

van de guarnisoenen alhier toegesonden 34 coppen, te weeten een

luijttenant, vaendrich, 2 chergeanten, daervan den eenen vaendrichs-

gagie ende rantsoen trect, een cappiteijn des armes, een corporael van

daedelborsten, 12 adelborsten ende soldaten met 16 hooploopers *^),

enfijn twttschodt en refuijs, dat daer niet begheeren, sendt men naer de

Molucques, daerbenevens soo veel officieren, die hier onnoodich waeren,

dat immers niet veel en lijct. Wij hadden in onse missiven, pr. de Hoope

gesonden, aen syn E. versoght, dat ons gelieffde met eenich loot tot

musquetscogels te versien, alsoo tgheene, door U Ed. in den Arendt

toegesonden, mette boot verongeluct ende hier hoochnodich vandoen

was, dan heeft ons daermeede niet geaccommodeert, alhoewel de

vrinden, soo van ginder herwaerts gecommen sijn, raporteeren, Am-
boijnna ten overvloede met loot geprovideert was. Wij sijn daervan soo

sober gesteldt, dat quaelijck weeten (insonderheijt bijaldien der ijets

extraordinarij voorviel), hoet daermeede claeren souden.

Wij hebben van daer ontfangen 50 vaten cruijt, ijder vadt tot 100 Ib.

gerceckent, a fl. 75-tvadt, 16000 ps. clinckert ende ontrent 5 hoet smidts-

coolen (wtt den Briel gelicht), voor deen en dander sullen tgenerael

crediteeren, de 4840 Ib. verdorven cruijt syn E. mette Hoop toegesonden,

claeght aen tgewicht te cort compt, dat wel gelooven, vermits dit cruijt

met Mauritius tverleeden jaer ontfingen, twelck in tsoudt water onder-

stallich geweest ende in Bouton aen landt gedroocht, waerbij wel aff

te meeten staet, tselve niet vermeerdert, maer gedeclineert is. Soo de

vaten hier ontfangen sijn, verclaert de constapel, die in de qualiteijt

weederom versonden heeft, soodat wij daervan ontschuldich sijn.

Wat belanght U Ed. voorslach om op tjonghste van tZuijtooster-
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mousson met den Arent een rcijse naer Mindenouw te doen ende in

tbegin van tN. Westermousson weeder te keeren om de gelegentheijt

aldaer eens grondelijck te doorsien mitsgaders metten Mindenauwer

ende anderen in onderhandelinge te treeden aengaende vorderlijcke

exploicten, negotie en anders, die aldaer voor de Compe, te behaelen

souden sijn, etca. sulcx waerre wenschelijck, dan vooralsnu hebben

daertoe gheen middel ende sal tot beeter occasie moeten wttgestelt

werden, vermits de groote lecte van den Arendt, die soo gestelt is, dat

genoech te doen sullen hebben, soo men tottet naeste secours hier in

tvaerwater houden can. Wij souden hem wel naer Batavia laetten gaen

om aldaer geholpen te worden, dan is niet goet gevonden tnaegelretour

daerin te periculiteeren, intrim sullen tbeste doen tschip soo lange in

tvaerwater te houden, als eenichsints sal connen geschieden.

Cargasoen, met Orangie ons toegesonden, blijft ontfangen, dien-

volgende tgenerael volgens den inhoudt der facture gecrediteert ende

tschip belast voor 6 lasten 346 Ib. rijs, 490 gantanghs soudt. Vb aem

olije ende ^/^ legger wijn, dat te cort gelevert heeft. Boven facture is

wtt ditto schip ontfangen 2 packen witte gebleecte t' savenis, te weeten

Een pack no. 227, inhoudende 300 ps. costen ... f. 302// 7// 11.

Een do. No. 364, stucx 300 368//13//12.

bedragende volgens dinhoudt van de briefkens tsamen f. 671// 1// 7.

waervoor tgenerael insgelijcx gecrediteert hebben.

Par dit schip sijn U Ed. toesendende, in een kasken bij den anderen

gepact, de negotie- ende soldateboecken, monsterrollen, reeckeninge van

oncosten, dontleedinge derselver, dEngelsche reeckeninge en alle vorder

dependentien, den gantschen ommeslach van de Molucques raeckende,

van ulmo. Februarij 1626 tot ulmo. Februarij 1627, Wij hebben die hier

naegesien, hoopen, naer behooren alles bevonden sal werden. U Ed. sal

bevinden, de generaele dispencen volgens onse boecken comen te mon-

teeren f. 175278/ /18//10, hierin begreepen F. 100398//11//14, daer-

meede de soldaten, getrouden ende Mardijcken affbetaelt sijn, de

resterende F. 74880//6//12 consisteeren in de rantsoenen, montcosten,

oncosten van guarnisoen, fortificatie, schenckagie, thospitael, mont-

costen der coopluijden en alle voirdere dispencen, hiertegen bedraecht

de generaele winste f. 101621-4, daerbij gevoecht davance van 250 a

300 bhaeren giroffelnaegelen, die de Molucques jaerlijcx teen jaer door

72
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tander rijckelijck connen wttleveren. Als den Tarnataen noch eenige

gunst ende plicht van contract ons toedraecht, (gelijck hij dagelijcx

belooft) calculeren wij de compe. een goet stuck gelts booven alle lasten

van de Molucques jaerlijcx compt over te schietten etca.

De giroffelnagelen, soo dit jaer gepluct ende U Ed. van hier toegeson-

den sijn, bedragen tsamen 287 bhaer 138 catti, te w^eeten met de Goede

Hoope van Macqian 51 bhaer 147 catty ende van Baetsian 7 bhaer 140

cattij; nu in Orangie van teijlant Macqian 196 bhaer 195 cattij, van

Baetsian 19 bhaeren 49 cattij ende van Tarnaten 12 bhaer 7 cattij.

Naer men wttgheeft en volgens de teeckenen, die op Macqian daervan

gesien werden, souden binnen 3 a 4 maenden een reedelijck goet gewas

in te commen staen, dat Godt geve. Tsal aen geen debvoir mancqueren

om te bevoirderen, deselve alle in onse handen mogen gelevert werden.

Darhalven gelieve U Ed. te versorgen, dat soo tijdelijck van Batavia,

als mogelijck sij, met goede quantiteijt sorteringe van getrocken cleeden

mogen werden versien volgens de nevensgaende memorie, opdat din-

woonderen in tbrengen van haerre naegelen, wanneer seer keurich sijn,

naer eysch gerieft mogen werden. Tgheene jegenwoordich bij de comp-

toiren resteert, is weijnich, tsoude in sulcken gevalle haest sijn meester

hebben. Dontbooden provisien tot sustendt van de Molucques gelieve

U Ed. oock tindachtigen, dat die ter behoorlijcker tijt meede herwaerts

commen, alles gelijck bij de voorsz. memorie breeder te sien staet, daer-

aen ons gedragen.

Den Coninck van Tijdoor heeft meest de heele maent Julij met een

armaede van 15 a 16 corcorren sterck hierontrent Maleije in ons ge-

sichte onthouden, diversche praeuwen met vreedevanen aen de Tarna-

tanen gesonden; sijn versoecke was sich met haer te versoenen over de

faultte, die hij in taenhouden van de Tarnataensche corcorren begaen

hadde, ten tweeden om op de begraeffenisse des overleeden conincx

volgens costume de behoorlijcke eere te commen doen ende schenckagie

te brengen, versoeckende tot dien eijnde, met de hongie vrij binnen tre-

cijff selffs in persoon op Maleije te compareeren, tot sijn verseeckeringe

een van de drije gebroeders, te weeten den Gougou, Citchil Alij off

Hamsia, nevens een hollander wtt den raedt als ostagiers te hebben,

daertoe sijluijden niet gesindt waeren, gelijck wij haer tselve affrieden.

Ten derden versocht hij, dat tegens den anderen gheen oorloogh souden

aenneemen, maer de vreede aen weedersijden gelijck voor desen tonder-
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houden; nae de Tarnatanen ons wijs maecken, hebben tselve affgeslagen

ende wat sijn compst belanghde, geantwoort, soo begheerde binnen te

commen, tstondt in sijn geliefte, tresiff was open, hij soude haer welcom

weesen, hadde gheen leet van ijemant te verwachten, etca. Hierinne

op 16en Julij heeft den Coninck van Tijdoor de Tarnataense corcorre

metten sengagie Tolucque Saraffij ende haer geselschap nevens 2 Tydo-

reesen, meede brengende schenckagie, thuis gesonden met excuse, hij

selffs niet dorste commen, vermits de vreese, die voor de Hollanders

hadde, sijnde naebij drije maenden, dat deese Tarnatanen op d' acsie

van taenhaelen der Maccassaren gevangen geweest sijn, claegende alle

over tquaet tractement, dat haer door hem op Tijdoor geschiet was.

De schenckagie is bij de Tarnatanen niet aengenoomen ende weederom

gesonden, vermits haer geaffronteert vonden, deselve hun soo onwaer-

delijck buijtten costume ter handt beschiet wierdt. Eenige dagen hiernae

is den Tijdorees met sijn macht weeder nae Tijdoor gekeert, naeder-

handt aen ons 2 brieven geschreven, daerbij versocht, wij met hem in

stilstandt van waepenen treeden wilden op manieren, als den Tarnataen

metten Spanjaert gedaen ende onderhouden en was, daerop hem geant-

woort hebben, wijluijden niet vermochten stilstandt van waepenen off

trevis te maecken metten gheenen, diet mett onsen vijandt hielt, maer

bijaldien hij den oorloogh tegens den Spanjaert aennam, dat wij dan

van die saecken tsamen pitsiaren souden ende anders niet, ondertus-

schen houdt den Tijdorees sterck bij den Tarnataen aen om den paijs

tonderhouden, watter voirder wtt broeijen sal, leere den tijt,

(De volgende drie alinea's afgedrukt Bouwstoffen II p. 121-123; te

lezen p. 122 r. 20 v. o, voor ,,meynden" ,,meijnnen", r. 10 v, o, voor

,,vroechde" ,,vraeghde", r. 6 v. o. voor ,,verwondert" ,,verwonderde",

p. 123 r. 3 v. b. voor ,,op dat" ,,omdat", na ,,inleydinge was" volgt:) dat

hij al over eenige dagen bij mij soude verscheenen sijn geweest, maer

haddet naergelaten, eensdeels door de menichvuldige occupatien, die

hem tsedert sijnne electie voorgecommen waren, ten anderen vermidts

hij soo seer bij ons niet bekent was als sijn twee gebroeders, de Gougou

ende cappiteijn Laout, darhalven noodich achte ditto cappiteijn laout

met hem te brengen, die hij niet eerder (ten aensien van sijn indispositic)

daertoe hadde connen bewegen. Twas waer, dat hij lange in handen

der Spanjaerden als een gevangen man geweest ende nu niet allenelijck

door de gratie Godes daerwtt verlost, maer tot dusdanigen digniteijt
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gecommen was niet op sijn versoeck dan door aendrijven des Tarna-

taensen raets, die seijde, dat aengesien sijn twee broeders alreets soo

treffelijcke bedieninge hadden, reeden waerre hem voor haeren Coningh

t' eligeeren, daer hij ter contrarie altijts gepersisteert hadde, dat hun

eerst wel met ons behoorden te beraeden. Wij hadden der tegen geweest

en dat met reedenen, als hem niet kennende en sij waeren evenwel

voortgevaeren genoechsaem tegens sijnnen danck in, hij wel weetende, dat

sulcx sonder ons advijs en vernoegen gheen goet succes conde hebben,

noch niet vorderlijcx tot tgemeene beste verricht werden, bevondt sich

altijt beswaert in tgemoet en achte hem gheen Coninck te sijn (gelijck

noch niet was), voor en aleer wijluijden daer wel in gecontenteert

waeren, darhalven souden wij hem naer ons gelieven gebieden, wat te

doen hadde, was bereijt onsen wille te volgen en niet aen te vangen

sonder onse toestemminge, wist oock wel, hoet mette croninge van den

ovcrleeden Coninck (niettegenstaende absent geweest) was toegegaen,

die meest door de Hollanders in sijn staet bevesticht en gemainteneert

is, waervan volcommentl. geinformeert was.

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II p. 123. Lees r. 12 v. o,

voor ,,bespeurde" ,,bespeuren", r. 11 v. o. voor ,,sijden" ,,sijde").

Antwoorde hierop, de contracte noijt gesien hadde en vraeghde cap-

piteijn laout, ofte hij daeraff wiste, die seijde onder des overleeden

conincx pampieren (met verwonderinge) deselve niet gevonden te heb-

ben, versochten derhalven aen mij, dat die gelieffde te verthoonen,

twelck geschiede nevens de translaten in Tarnataens van de beclaech-

puncten, voor deesen door ons den Tarnataensen Raedt overgelevert

en de resolutie, door haer genoomen om den oorloogh mette Spanjaert

en Tydorees aen te neemen alsmeede een naerder accoort, over tstuck

van de religie, tverloopen der slaven en andere tusschen den Generael

Bodt en den overleeden Coninck gemaect, welcke hij al tesamen over-

liep, dan toude contract van den admirael Matelieff hebben niet als

alleenel, dat van den admirael Wittert in onse taele, twelcke hun voor-

geleesen en wel duydelijck op Ternataens wttgeleijt wiert.

Hij geliet sich, ofte hem deselve wel aenstonden en belooffde op een

ander tijt met synnen raadt booven te commen, alles van waerden te

houden, doude contracten te vernieuwen, besweeren en, soo goet ge-

vonden wierde, daer noch ijets met contement van weedersijden bij

te voegen ende ondertusschen te doen verneemen, ofte tgheene den
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overleeden Coninck in bewaeringe gehadt heeft, conde gevonden werden

soo niet tonse te translateren, daerbij voegende, dat ingevalle sijnne

woorden met eenige geveijnstheijt vermenght waeren, ofte teeniger tijt

met den Spanjaert, wiens gevangen hij soo langhe geweest en wat trac-

tement sij hem en syn voorouders gedaen hebben, noch wel indachtich

is, correspondentie houdt, nochte gedoocht sulcx van de sijnne te ge-

schieden, maer ter contrarie naer sijn vermogen hen niet soect alle

affbreuck te doen, jae haer bloedt te drincken, sy mochten van gelij-

cken, soo sij hem meester werden, doen, badt hij Godt (die hem soo

miraculeusel. wtt hun handen verlost en middel gegeven heeft sich

over haer te wreecken), dat het hem noijt wel gaen en gheen geluck noch

voorspoet in al sijn doen hebben mochte, waerop hij mij de handt gaff,

andermael belovende alles te willen volbrengen, wat wij op hem be-

gheeren en goet vonden, meede dat voortaen niet bij der handt neemen

soude sonder ons advijs en toestemminge. Seijden hem weederom, dat

in alles naer vermoogen geassisteert en geholpen soude werden, inge-

valle sijn belofte maer naecomen wilde, ten sal aen ons niet gebreecken.

Hij nam den gougou van Baetsian, die den persoon van synnen coninck

representeerde, nevens alle dandere tot getuijgen, dat tgundt toeseijde,

achtervolgen soude, waerop 3 schooten met canon gedaen wierden,

wanneer hij seijde, dat van dien tijt aff gissinge maecte gecroont te

sijn, over twelck hem wel gelucx baeden, hem nevens al, die meede

gecomen waeren, met eenigen amphioen vereerende, hij nam sijn aff-

scheijt en werde met tsestich musquettiers tot aen de poort van tfordt

geleijt. Naer drij gedaenne cherges volghden vijff schooten groff geschut

van de bolwercken ende is alsoo naer huys gekeert; wat van hem te

verwachten hebben, sal den tijt leeren.

Citchil AU) hadde nevens den raet dit stuck seer aengebonden, doen-

de groote toesegginge, dat sij (als getuijgen van deese actie) niet rusten,

maer den Coninck aenporren souden om sijnne gedaenne beloften in

allen deelen te volbrengen en tachtervolgen, daerbij voegende, dat hem

naer vermogen in alles wilden assisteeren, deese toesegginge, met haer

toestemminge gedaen, waeren onder hooge protestatien van gheensints

te sullen gedoogen, datter t' eeniger tijt ter contrarie geschiede, int fijn

de woorden sijn goet, willen de daden volgen.

Bij U Ed. missive verstaen de reedenen, waeromme niemant expres

van ginder tot mijnne verlossinge herwaerts heeft connen gecommitteert
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werden, weshalven U Ed. andermael versoecken, ick tot de naestvol-

gende verlossinge in mijnnen dienst alhier soude willen continueren

tot U Ed. ofte der bewinthebberen discretie, met toesegginge etc. t'

Heeft ons seer beswaerlijck gevallen, eer daertoe hebben connen resol-

vceren. Soo wij des comps. wichtigen dienst principaelijck in deese

jegenwoordige conjuncture nevens U Ed. onvermogentheijt niet voor

ons particulier desier prefereerden (gelijck wel bij andere voor deesen

niet gedaen is) souden der al meede wttgescheijden ende met dit schip

naer Batavia gecommen sijn, maer innesiende de jegenwoordige hier

presente schaersheijt van bequaeme stoffe door t' vertreck van Gre-

gorius Cornelij ^~) om soo een gouvernement, als de Molucques is, toe

te vertrouwen ende over te leveren, daer gheen cleijnne swaricheijt in

gemaect hebbe, heeft mij te meer beweeght tot de compste van tnaeste

schip te continueren, mettet welcke onsen vervanger verwachten sullen,

want alsdan sonder langer wttstel, Godt almachtich toelaetende, mij

naer Batavia begheeven sal.

Met de Maijer hebbe Sr. Gregorius verlost, alsoo hij geheel om te

vertrecken geinclineert was. t' Geene U Ed. van sijnnentwegen aenroert

over de geruchtten, die op Batavia loopen, dat sijn harde conditie ende

ommegangh met d' inwoonders vrij wat oorsaecke soude geweest sijn,

de compe. minder toevoer van naegelen op Macqian becommen heeft,

als sij anders wel soude, wij hebben, in Maert verleeden aldaer sijnde,

bij d' overicheijt en d' inwoonderen expres naer sulcx vernoomen, naer

examinatie, dit stuck aengaende, sijns persoons geheel anders bevonden,

ijdereen seer goede getuijgenisse van hem gevende, wel wenschende

teijlandt continuelijcken met diergelijcken overhooft versien bleeff, soo-

datter niemant was, die in talderminste daerover claeghde, oock hebben

hier sulcx noijt gehoort, soo dattet aldaer van sijnne wangunstige (die

mogelijck leet waeren, de plaets niet selffs bedienden) wttgestroijt

moet weesen, tsijn quaede practijcken van degheene, die haer met

sulcke trecken om tot avancement te commen behelpen.

(De volgende alinea gedeeltelijk afgedrukt Bouwstoffen II p. 123/

124; na ,,synnes ampts gebooden" volgt:) sooveel in ons vermogen sij

geweest, over twelck heeft sijn E. de visite alhier op Tarnaten, Macqian

ende Baetsian, vidtwijsende d' instructie van de heeren Meesters, over

des comps. fortten ende comptoiren volcommentl. gedaen. In wat ge-

staltenisse deselve bevonden sijn, sal daervan rapordt aen U Ed. connen
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doen, soodat wij niet twijffelen, off de goede meijninge van de Maijores,

voor sooveel ons alhier aengaet, in deesen te vollen ende nae behooren

voldaen is^''), U Ed. gevoelen van sijn gebesoinjeerde en hoe hij den

staet van de Compe. hier bevonden heeft, sullen gaernne pr. de naeste

gelegentheijt verstaen (vervolgens weer een gedeelte afgedrukt t.a.p.;

het slot van de alinea luidt:) hebben goetgedacht dit ons gevoelen vol-

gens de recommendatie (weegen tselve) U Ed. aen te schrijven.

Wij hadden den voorsz. commissaris gelast op Baetsian tonder-

soecken, of ter gheen middel waerre de gevluchte Labouwers wttet

bos weeder onder onse gehoorsaemheijt aen tfort te commen doen

woonen, alsoo tot noch toe haer geabsenteert hebben ende wttstroijden,

soo wanneer der een schip quam met ijemant daertoe gecommitteert,

geneegen waeren met donse van sulcx te handelen, waerover aen de

Labouers vrijgeleijt behandicht is, dat ijemanden van haerentwegen bij

sijn E. committeren souden, om wegen hun saecken te handelen, daerop

sij drije persoonen, met naemen Jouan Gebasidy "), Bartholomeus ende

eenen Valentijn offgesonden hebben, die in compe. van den Coninck van

Baetsian ''') ende sijnnen adel by den commissaris (geaccompanjeert met

onsen fiscael) verscheenen sijn. Naer veel over en weeder passerende

reedenen was haer besluijt, dat niet begheerden onder onse gehoorsaem-

heijt te sorteeren. Sij stonden onder den Coninck van Baetsian, dat

haeren wettigen heere ende hooft was, gheen ander begheerden. Watt

de religie ende Godsdienst aengingh, souden te kercke commen als voor

deesen, sij hadden continuelijcken, jae van den beginne aff, onder den

Coninck gestaen ende sijnne onderdanen geweest, die hun sengagie ende

haer altijt hadde gecommandeert, gelijck den Coninck van Tarnaten die

van Macquian doet, daer den Coninck, cappiteijn Laout met al den

sijnnen heftich met hardde woorden bij parsisteerden, wij hem sijn

onderdanen sochtten t' ontrecken, waerop door donse geantwoort wiert,

verwondert waeren over haerre onrechtvaerdige sustenus, dat vrijelijck

mochten gelooven, wijluijden in tmintste nu noch nimmermeer souden

gedoogen, eenige der voorsz. Labouwers ons door hun ontrocken wier-

den, al soude den ondersten steen daerom booven raecken, darhalven

den Coninck van Baetsian andermael waerschouwden, gelijck hem door

mij voor deesen oock in tbreede is aengedient, soo hij een vrundt van de

hollanders begheerde te blijven van sijn ongerechticheijt te desisteeren

sonder de Labouwers in hun valsheijt te stijven ende tegens ons op te
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hitsen etc. Gelijck U Ed, alles breeder door rapordt van den Commis-

saris sal connen verstaen, daeraen gedrage.

Soo lange de vier geproscribeerde principaele verraders haer onder

dander Labouwers ende den coninck onthouden, sullen deselve onder

onse gehoorsaemheijt aen tfordt te commen woonen niet te brengen sijn

ende sie gheen ander remedie tottet selffde, dan datt men den coninck

van Baetsian met gewelt constringere, de voorsz. 4 persoonen niet alleen

in ons handen levere, maer oock versorght alle de reste weeder, gelijck

voor deesen bij ons te woonen vervoegen, alsoo hij teenich instrument

van dit tegenwerck is, daerbenevens dat hij in haerder presentie ver-

claere, de Labouers onder ons volcommentlijck staen ende hij op haer

niet te pretendeeren heeft, opdat hun alle hoope tot sulcx benoomen

werde ende sij rontwtt weeten mogen met ons ende niet metten Coninck

van Baetsian te doen hebben, off anders salt nimmermeer tot een goet

eijnde gebracht werden.

Van tfordt Baetsian is een ijser stuck, datter ten overvloede lach,

gelicht ende in Orangie gedaen, voor twelcke een ander ijser stuck wtt

do. schip op Gnofficqia gedisenbarqueert hebben om aldaer in een halve

maane, die voor de waterpoort aen thuijs op de strandt gemaect wordt

(tot meerder bevrijdinge van de reede), geleght sal worden.

Wat de bevindinge van de toegesonden cargasoennen metten Arent

ende Orangie aengaet, den treek der cleeden, welcke sorteringe hier best

begheert en vercocht can werden, als andere verscheijden saecken tou-

cherende de commercie ende alle over en weeder gaende partijen, tcomp-

toir Genl. betreffende, sijn daervan met deesen aen de heer Anthonij

van Diemen adviserende, waeraen alsoock aen tnevensgaende extract

wtt ons journael ons voirder diesaengaende gedragen.

Tvolck, wttgevaeren mette vloote van den admirael Lhermite, hebben

hardt om verlossinge gesproocken, alsoo se seggen, haeren tijt geexpi-

reert is. Wij hebben se, ten besten dat conden, met goede woorden niet

sonder groote moeijtte totte naestcomende scheepen wttgesteldt. U Ed.

gelieve te versorgen daertoe als degheene, die der noch meer sijn, gelijck

bij de nevensgaende monsterrollen te sien staet, volck herwaerts te

senden, sullen wel 210 coppen starck weesen, daer gissinge op gemaect

moet werden.

Hiernevens gaet den coopman Frans Bruijs*"), die eenigen tijt over

gedient heeft ende soude noch wel langer gecontinueert hebben, ten
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waerre sijn suster, die met den coopman Jan van Endrom ") getrouwt

was ende op de cust Choromandel van hem weduwe geworden, waerdoor

hij (vermits hem ontbooden heeft) geinclineert is een reijse derwaerts

te doen, heeft darhalven op ons versoght sijnnentweegen te versoecken,

U Ed. hem gelieve mettet eerst gaende schip te vergunnen, dat naer de

cust vertrecken mach, hij is een persoon, die de Compe, hier lange

goeden getrouwen dienst gedaen heeft, darhalven gelieve U Ed. hem

voor gerecommandeert te houden, hij sal donse op de custe goede onder-

richtinge connen doen, wat slach van cleeden hier getrocken ende best

gesonden diennen.

Ingevalle bij U Ed. eenige schoppen, spaden ende houweelen sijn,

dient partije daervan herwaerts gesonden, alsoo hier van sulcx gansch

ontbloodt ende men niet weet, waertoe die op sijn onversiens van doen

mochtten weesen, lange piecken diermen oock niet vergheeten alsmeede

was om kaerssen te maecken, daer jegenwooraich gans van ontbloot sijn.

Den coopman op Baetsian dient verlost te weesen, dat pr. faultte van

bequame stoffe voor dees tijt niet hebben connen te weege brengen, dar-

halven moet tot sulcx van ginder ijemant herwaerts gesonden werden.

Om de Compe. van tover en weeder vaeren eeniger chrijsofficieren,

die groote gagie winnen ende gheenen dienst doen, sooveel mogelijck

tontlasten, hadden goet gevonden den Luijttenant Hans Jurriaens '*) op

Macquian temploijeren tot verlossinge van Cranevelt ende Pieter

Carelsen ^'') den vaendrich op Baetsian te vervangen, gelijck geschiede,

dan naederhandt verstaen hebbende donbequaemheijt van de voorsz.

twee persoonen, hebben Hans Jurriaen weederom gelicht, metten vaen-

drich op Baetsian souden insgelijcx gedaen geweest sijn, soo de ge-

legentheijt gepresenteert waerre hem vandaer te connen haelen, dat tot

beeter occasie wtstellen sullen. De reedenen, waerom Hans Jurriaen

weeder naer Batavia sendden, sal U Ed. door den Commissaris ende

Gregorius Cornelij breeder connen verstaen, die mij op haer compst

van Macqian sulcx aendienden ende oordeelden, tot sijnne bedienninge

gans onbequaem was.

Den Coninck van Tarnaten ende Citchil Alij hebben ons op thoochste

andermael gerecommandeert aen te diennen, hoe noodich het verheijst,

U Ed. selffs persoonelijck in teerst vant toecommende mosson met een

goede macht herwaerts comme om den Spaenschen gouverneur, die sij

seggen, seeckerlijck wtte Manilhas met groote macht hier in de
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Molucques verschijnen sal, in sijn voorneemen te prevenieren, doordien

bevreest, ingevalle eerst quaeme, den ouden Coninck meede brengende,

gelijck doen sal, veele van de haerre tweijffelen, den ouden coninck

niet den Spanjaert toevallen, waerdoor niet alleen de géintsche Mo-

lucques van in handen der Spanjaerden te vervallen perijckel te lopen

hebben. Dit hebben se versoght alsoo te willen schrijven, opdattet niet

alleen des te beeter aengenoomen, maer de behoorlijcke middelen door

U Ed. met sijn herwaertscompst nevens een goede macht in tijts aen-

geleijt ende tegens sulcx tijdelijck versien mochte werden. Bij de

nevensgaende missiven, door den Coninck ende Alij wttet Tarnataens

in Duijts doen translateren, sal U Ed. sien, wat sij versoecken ende

belovende sijn, daeraen voirder gedrage.

Onder de slaven in dit schip gaen 12 Maccassaren, bij de Tarnatanen

van de Maccassaerse praeuw aengesnoert ende ons a 60 realen tstuck

verkocht. Wij hebben haer die niet willen weijgeren aen te neemen,

opdat de geruchtten bij den Maccassaer commen mach, den Tarnataen

haerluijden hier voor goeden buijt aentast ende als slaven vercoopt,

waerdoor soo lichtelijck hun niet gelijck voor deesen herwaerts om te

handelen begeven sullen, de resterende meeneiï oock in handen te

krijgen, twaerre wenschel. de Tarnataenen in de quartieren van Am-
boijnna insgelijcx doen wilden, soo souden sij ons de naegelen niet

vervoeren, noch den handel bederven,

Hiermeede

Eerentfeste, manhafte, wijse, voorsienige seer discrete Ed. Heer naer

onse eerbiede ende groetenisse willen U Ed. den schudt Christij be-

veelen, die U Ede. loffelijcke regieringe langhs soo meer gelieve te

zeegenen,

Deesen 16en Augusti Ao, 1627, in tcasteel Maleije op Tarnaten.

Ende was onderteeckent

Jaecques Lefebvre.

CLXXVIII. PIETER NUIJTS, MIAKO 7 SEPTEMBER 1627 i).

Eedele Heer

Onsen laesten aen U Ed, was vuijt Taijvan, vertrouwen U Ed. ter
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rechter tijt sal geworden. Op 24en Jullio sijn van daer vertrocken ende

in tvuijtseijlen is ons Sr. Muijser -) met 3 joncquen vuijt China ende

144 picol sijde bejegent, denwelcken hebben overgenomen ende sijn

alsoo gesamentlijck naer Japan geseijlt. Hierneffens gaen copien van de

missiven, die gemelte Muijser vuijt de reviere van Chincho aen ons heeft

geschreven, per dewelcke U Ed. den standt in China ende het aparent

voordeel, dat de Compe. daervuijt sal connen trecken, gelieve te ver-

nemen, onses ooirdels, soo de saecken behoorlijck met contant conde

ende mochte vervolcht werden, de Compe. soude tot haer lange getrachte

ooghmerc connen comen, want nu de Chinesen de rovers soo vresen, dat

tot ons haren toevlucht om deselve van haere greinsen te repelleeren

nemen ende versoucken, dat wy toch 2 a 3 jachten ofte schepen in de

reviere Chincheo tot derselver veijling willen senden, connen wij niet

twijffelen, ofte soo U Ed. tot eene beseijndinghe aen den Conbon ende

Toutock •') met eerlijcke presenten ende handtvuUingen alsmede aen de

principale mandorijns gelieve te verstaen, sullen bijnaer soodanighe con-

ditien in den handel bedingen, als souden connen desireren. Naer men

ons onderrecht, soo sijn alle hooghe offitien in China (als in Hollant)

driejarich, waeromme de combons ende toutocx voor dien tijt haer soo

soecken te salven ende versorgen, dat haren staet, van hare offitien

gesorogeert sijnde, mogen blijven voeren ende om dat bequamelijcken te

doen, willen niemanden op Taijvan met de Nederlanders als desen onsen

eenigen Simsou *) handel consenteeren ende soo maer dese twee per-

soonen met eenighe principaelste mandorijnes conden gecontenteert

werden, is niet te twijffelen, ofte souden niet allene becommen, dat onse

schepen voor althoos in de reviere van Chincheo soude mogen onder

pretecxt van veijlinghe blijven leggen, maer oock dat alle ende een

ijegelijck, die het wilde ende ghelieffde met ons in Taijwan te comen

met alderhande coopmanschappen handelen, gelicentieert werden,

twelcke, soo langhe alst niet en gheschiet, in geenen delen (naer de pre-

sente bevindinghe) te verhoopen is, dat de Compe. tot haer voornemen

sal geraecken. Eenen eenigen ouden versufften Simpsou, die met de

twee voorsz. grooten eens is ende met haer in de proffijten, die sij vuijt

leveren der sijde ende tot noch toe andere weijnighe waren getrocken

hebben, deelt, is niet bastandt, t' gene vuijt Nederlandt gheeijst wort

ende verscheijden sortementen voor Japan dienstich, te versorghen ofte

op te coopen, want tot noch toe met de sijde allenich genoch te doen
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gehadt heeft. Maer soo maer haerluijder eenicheijt conde gebroocken

werden ende daerentegen de voorgemelte licentie verworven, alsdan

soude de Compe. den rechten proffijtabelen ende langhe geweinsten

weg tot allen handel eerst recht gewaer werden ende genieten ende om
dat te becommen (onder U Ed. beter advijs) sien geen bequamer middel

als den voorighen geproponeerden.

Dese besendingh soude voor eenmael niet basteeren, maer gelijcker-

wijs deselve in Japan aen de keijsers jaerlijcx moet geopserveert wer-

den, alsoo soude deselve derwaerts alle drie jaren moeten gheschieden

ende juijst op den tijt, als den nieuwen conbon, touctock sijn bedieninghe

aennemen. De eerste daerom ooirdelen wij de aensienelijcxste ende

grootste behoirden te wesen, als door dewelcke alle conditien ende pre-

rogatieven voor de Compa. bedonghen, gemaect, geprocureert ende be-

commen mosten werden ende dat in sulcker vorme, als men dat oock

bij andere volgende conbon ende toutocx soude willen jouwijceeren ende

genieten, weshalven tot erkentenisse ende agreatie van dit accoord alle

drie jaren (als ghesecht) mettett ontfangen van hare diensten behoor-

lijcke vereeringhe aen haer mosten gesonden werden. Ondertusschen

soude dese besendinghe voirders connen dienen om ons te beclagen, dat

ons contract niet naer gecomen wert in der beloften, datter gene

joncquen wt Chincheu met onse vijanden sullen handelen, daer meer als

30 joncquen van daer t' voorleden jaer naer Manille ende den broeder

van Simpsou selffs in Japan tot Nangasacque met een joncque ende

80 picoll sijde ende andere meer haren handel drijven. Voorsz. Simpsous

broeder hadde in Nangasacque noch 100 picoll sijde toegesecht, maer die

sijn niet gearriveert, dat ons seeckerlijcken doet presumeren, deselve in

handen van onsen vijandt op Formosa gevallen sijn ende dat dese

80 picoll daer oock eegentlijcken derwaerts ghedestineert waren, maer

bij gevalle (als haer plaetse voorbij ghedreven ende gemist hebbende)

derwaerts belent sijn ende gelove vastelijck, dat goede pertije van des

compes. contanten, aleer dat sij daer retour voor becomt, al eenen tour

tot der Spanjaerden op 111. Formosa gedaen hebben ende dat inditium

neme ick vuijt de onbehoirlijcke oirdinarise retardantie des Compes.

retouren wt China. Achter sulcken schelmerie, al laten wij in toe-

comende daerop cruijsen, sullen qualijck geraecken ende niet als be-

drogen werden, want vallende in onse handen, salt voor onse reke. ons

aengesecht ende ghedrongen werden met ecxqusen, door quaet weder
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ende windt Tayvan beneden belent sijn, escapeeren sij, sullen ons goet

onse vijanden offereren. U Ed. cond daervan opineren, sulcx U Ed.

gelieft, t' Is maer presomptie.

Ten tweeden, alsoo Simsou nu seer oudt wert, dat men naer eenen

anderen tijdelijck voor sijn doodt mochte vuijtsien, opdat de commertie

alle tijt mochte sijnen ganck houden ende soo men op den ouden voet

moste blijven negotieren, dat men dan ten minsten beter conditien

metten nieuwen facteur mochte aengaen.

Ten derden, versoucken, dat den vijandt op Fermosa geen assistentie

van verversinghe (sonder dewelcke vuijt China te becomen niet wel

moogelijcken is hem te blijven onthouden) veel minder handel geper-

miteert werde ende dat soo eenighe atrepeerde, als vijanden sullen

tracteren.

Ten vierden, dat het ons geoirloft werde (soo 't principaelsten den

tootalen ende absoluijten handel niet conde ingewillicht werden) andere

luijden op te speuren, die ons alle andere gheeijste waren, als sijde-

stoffen, porceleijnen, gember, suijcker, speauther, cangans etc. ver-

sorgen, want een man niet mogelijck is alles naer den eijsch waer te

connen nemen ende daeromme sulcke luijden t' geit, dat de Compe. haer

vertrouwt, niet affnemen, als Simpsou nu onlancks, sulcx ter ooren

comende, aen een seecker coopman, die eenighe duijsent realen van den

commandeur de Witt ^) hadde ontfanghen om vuijt China retour daer-

voor te doen, heeft gedaen, seggende, dat hij was den facteur van de

Compe. ende dienvolgende niemandt anders als hem met haer genego-

tieren toegestaen ende gelicentieert was.

Ten vijffden, versoucken, dat jaerlijcx meerder joncquen naer Calapa

ofte Batavia willen den handel permiteren, dat wij haer willen voor

eenighe jaren door onse schepen, die gedeurich in Chincheo tot veij-

linghe sullen houden, tot haerder secuijrijtcijt, gaende ende querende,

toeseggen te convoijeren, niet twijffelende, ofte U Ed, soude door

sulcken presentatie veele coopluijden jegens den conbon gaende

maecken, die nu bemercken, dat wij hare gebeuren, die nu costi geweest

sijn, wel ghetracteert hebben ende oock licentie, nu op andere plaetse

periculeus is voor haer te handelen aparent om costij te mogen comen,

mede garen hadden.

Ten sesten, dat wij tot recompense van sulcx, als optineren ende

accorderen sullen, ons bereijt verclaren de rovers te helpen onder-
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drucken, doch aen dien sack dient niet geheft te werden, off wij hebben,

wat wij willen ende vorders noch sulcx, als U Ed. gelieve dienstich te

achten ende ons den tijt indiceeren sall.

U Ed, gelieve dit naer U Ed. gewonelijcke sorchvuldicheijt in ach-

tinghe te nemen ende alsoo wij van hier een groot contant capitael naer

Taijvan hoopen te doen retourneeren op het alderspoedichste vand

taenstaende Suijdermouson, U Ed. intentie desen aengaende mogen

weten, opdat hetselve capitael met te meerder avance geimployeert

mach werden.

Dit is voor sooveele den handel op China conserneert. Op primo

Augustij sijn Godtloff in Firando aengecomen, alle preparaten, ter

legatie noodich, vaerdich gedaen maecken, den Heer van de plaetse

absent gevonden, die nu over een jaer te hove is geweest ende door sijn

lanck retardement door versotte lieffde op een vrouspersoon in Firando

verooirsaect hij naer in disgratie ende van sijn landt, tenware door veel

voorlopens, faveur van vrunden ende geschencken, gheraect ende ge-

commen met sijnen secretaris Taroseijmond. '') op wien gemelte Hr,

leunt ende hem voor sijn voeder houdt, wegens onse chersie (als U Ed,

vuijt onse beijde mesieven ghelieve te verstaen) gehandelt ende ghe-

communiceert, die ons met sijnen raedt lijbralijcken heeft gheassisteert,

maer te groote extraoirdinerie oncosten ende suijte gesocht aen te raden,

doch alsoo het ultra modam ende verre buijten U Ed. intentie soude

excederen, niet alles geconsenteert, vertrouwende desniettemin onse

legatie met een redelijcke aensienlijcheijt ende geen minder aengenaem-

heijt sullen aenvanghen ende volbrengen. Den ambassadeur van de

Portugeusen is over t'wee jaren boven geweest ende met meer als

150 persoonen geacompanjeert sijnde, coutse ende muijUen expres vuijt

Spaingien ghesonden ende is sonder audiëntie te comen hebben moeten

beschaemdelijck wederqueren ende sijne goude servisie opcramen, daer-

aen moogen exempel nemen, dat het met al te grooten prael niet altijt

is te doen, alhoewel dat de gesanten van Correa t' voorleden jaer meer

als 800 sterck boven voor sijne Maijt. sijn verschenen, die seer heerlijck

sijn onthaelt ende gedefroijeert geweest, maer dit sijn Japanders na-

beuren. Wij verclaren U Ed. dat wijt versuchten, wanneer op de on-

costen dencken, die allreets gevallen ende noch vallen sullen, alsoo

deselve soo hooghe sullen loopen, dat, als wij ongeeffectueerder saecke
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soude moeten wederqueren, beter tgelt in sijdeware besteedt ende retour

voor t' patria gesonden'). Nu, alsoo alle inditien faveurabel haer aen-

bieden, hebben t' beste te hoepen. U Edt. gelieve middelertijt sich on-

becommert te houden ende ons de saecke vertrouwen, naer allen

vermogen met subtielheijt sullen werden op den eenen ofte ander bouch

tot een goedt eijnde gestiert ende gederigeert. Hierneffens gaet eenen

brieff van den heer van Firando, die, well wetende van de groote moijten

ende ongelden in Japan op extraordinarie besendinge te vallen, te rechte

daerinne van mentie is maeckende ende alsoo tstuck onser legatie oock

Sr. Muijser, als neffens ons daertoe van U Ed. gecommiteert, is raec-

kende, gaet desaengaende een missive apart, daervuijt U Ed. alle gelieve

te vernemen ende is ooirsaecke in desen voirders daeraff niet vermanen.

Taccomondonne '"), substituit van den Heer in sijn affwesen, heeft ons

voorwaer seer insevielijck op ons aencomen ende vertrecken bejegent.

Sr, Neijenrode heeft ons een gants register van dachten overgelevert

van exactien ende exorbitanten innormiteijten, in Firando ghepleecht,

waerover de Heer in tlanghe (naer verrichter saecke) dencken te

spreecken ende soo geen contentement daeraff becomen, sal U Ed.

daerinne moeten versien, waerom ons wedervaren U Ed. pertinent sal

werden gheschreven.

Twee a 3 daghen voor ons vertreck vuijt Firando hebben verstaen

t' arrivement der 2 joncquen vuijt Taijouan in Nangasacqe met een deel

fancltfraect (?). Wat met de Commandeur de Witt daerover is ghe-

passeert, sal U Ed, vuijt derselven ende neffensgaende largo connen

vernemen.

Op 15en passato sijn vuijt Firando vertrocken ende naer langen tegen-

spoet alhier op 4en deser aengecomen. Tot hier toe gheschreven heb-

bende, wel laet in den avondt ontfg, eenen expressen vuijt Firando met

neffensgaende copien, daerinne niet weijnich ontstelt sij, U Ed. cond

dencken, wat schellmerie Pheesodonne ^) ende Jaffioije ®) (sijnen

schipper) mettett overbrenghen der 16 inhabitanten van Fermosa in den

sin hebben. Besluijte, buijten twijffel daervuijt de souverijniteijt aen

Sijne Maijt. sullen offereren ende ben beducht, soo sijne Maijt, sulcks

acnvaert, voor ons comtoir ende volck in Firando ende onser selff alhier

beter waere, wij in stilheijt nae Firando ende voorts naer Taijouvan

soude queren, maer geconsidereert, dat onse presentie geen meerder

oirdere als de schriften can stellen, den commandeur de Witt presen-
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telijck daer is, Sr. Neijenroode weijnich swaricheijt daerinne maect

alsmede dat de raden des rijcx (ende aparent Sijne Maijten.) door de

Heere van Firando van onse comste verwitticht sijnde ende de extra-

oirdinarie legatie ter ooren is gecommen ende wij moogelijck door onse

presentie alhier alles souden conne ommestooten, in Godes name be-

slooten de geimponerde charghe ende aller bijvallende swaricheden te

draghen ende tot des Compe. eere ende provijt t' stuck (soot in ons

vermoghen is) sijn vuijt te voeren ende af te haspelen. Wij wapen [en]

ons jegens proces van Pheesodonne ende consoorten valsche aenbie-

dinghe der gepretendeerde suvereijneteijt ende aller voirder dachten,

die ten voorschijne mochte comen. Tot wederlegginghe vandteerste

hebben onderlecht met abielheijt eenen brieff van Thoiserodonne '), fac-

teur ende HooveMr. van Sijne Maijt. in Miacca, dewelcke een joncque

in Taijvan dit verleeden jaer met Pheesedonne heeft gehadt, te be-

commen, in dewelcke hij ons over alle ontfangene weldaden, assistentien

ende vrientschappen in Taijvan aen sijne joncquen ende volck bewesen,

sal bedancken ende dat op volgende maniere aengelecht.

Denselven heeft ons 2 a 3 baellien sackie '") ende ander regaellus

ter dancksegginghe door sijnen hovemr. ende eene sijnder coopluijden

(die vuijt Taijvan nu mede is overcomen) gesonden, door denwelcken

verstonden sijnde, U Ed. enen pas om naer Taijvan de novo te mogen

queren, sall versoucken ende alsoo bij voorsz. vereeringhe genen brieff

en was, hebben onsen tolck een regret ende tegenheijt daerover bethoont,

seggende in ons landt alletijt sulcx de maniere te wesen, wanneer men

iemandt groote presenten sent, soo men selffs die niet en brengt, ten

minsten daer een letter schrifts bij sendt ende dat sulcx ghehouden wert,

al(le)s waer den schencker daer present. Den tolck is desen morgen bij

hem ontboden geweest ende heeft hem onse qualiteijt ende cerche

affgevraecht, die, vuijt hem verstaende, dat wij in Taijvan naer desen

sullen resideren, aen Pheesodonne '') met een lachende meijne seijde,

dat in t' brengen van tpresent een onwetende foult gecommitteert hadde,

namentlijcken dattet de maniere der Hollanders was, als vooren

verhaelt. Die dat verstaende, daerinne begaen was ende versochte van

hem raet, hoedat het mochte van hem gerepareert worden. Den tolck, te

vooren gheinformeert hebbende, seijde, dat wij binnen weijnich daghen

dachten te vertrecken ende alsdan anderwerff een present van druijven



7 September 1627 1153

mochte senden neffens de HoUantsche cortosien, nl. cenen brieff, waer-

over den tolck soo bedanct heeft, dat hij hem een gantsche cleedinghe

vereerde met versouckinghe, hem ons vertreck een dagh ofte 2 te voeren

soude laten weten, opdattett selve mochte naercommen, die sulcx te

doen gheseijt heeft ende daerop gescheijden. Wij twijffelen niet, ofte dat

sall alsoo vast ende seecker volghen, daermede connen alsdan den

anderen stom maecken, want voorwaer desen meer redenen van daghen

als genen heeft.

Tot het tweede moeten ons dienen van de pampieren, vuijt Taijwan

ontfanghen, als onse aengenamentheijt ende authoriteijt alhier, sulcx dat

aen goede affqueren all hare[r| swaricheden te hoopen is, maer de

becoomene van de tootaele diversije der Japanders vuijt Taijovan sal

swaerlijck vallen, sullen echter eenighe jaren stilstandt sien te procu-

reren, tgepasseerde wert U Ed. op tjonckste deses mousons aenghesz. '").

Wij hebben in Firando 50000 teijl op intrest 18 percento tjaer met eenen

vrient gecontracteert, waermede hoopen, neffens t' capitael, dat bij

t' cantoor sal wesen, vooreerst Tayovan van een goet contandt retoure

geprovideert sal connen werden. Soo onse legatie wel affloopt ende dat

geen swaricheijt bejeghen, Pheesodonne noch ander dachten veel

minder der 16 habitanten in Fermosa te verwachten hebben, sullen noch

een a 200000 teijl procureren ende hierboven sien te contracteeren, alsoo

mij verseeckert houde, dit mousson U Ed. nergens na de gerequireerde

contanten vuijt t' vaderlandt voor Taijovan van de Edele Heere Mrs.

sullen toegesonden connen werden, twijffele niet, sullen dien intrest

lichtelijcken verwinnen ende U Ed. t' onser afcomste volcomen

genoeghen daeraff doen hebben.

Wat oirder wij naer Firando ende Taijovan geven, sal U Ed. bij

neffensgaende copien connen sien, waeraen ons door cortheijt des tijts

moeten gedraghen.

Actum in Miacco den 7en Septembr. Ano. 1627.

Onderstondt

Uedt, Gheaffectioneerden

Pieter Nuijdts,

73
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CLXXIX. PIETER NUYTS EN PIETER MUYSER, MIAKO
7 SEPTEMBER 1627 ^j.

Ede, Erentfeste Manhafte Wijse Voorsienighe Seer discrete Heer,

Mijn Heere.

Soo op 24en Julio mettett schip Woerden van Taijowan waren ver-

trocken, sijn wij op primo Augusto daeraen well ende voorspoedich in

Firando gearriveert, alwaer comende ende de Heer van die plaets, Figen

Samma ^), die alsnoch te hove bij den keijser was, niet aldaer vindende,

hebben onse aencompste ende tgene ons voirder dienstich ende nodich

tot onse reijse naer boven soude moghen sijn, met ghemelte heers secre-

taris Tarro Seijmon donno gecommuniceert; denselven heeft terstont

eenen expressen met schrijvens aen sijn heer naer Eedo affgeveerdicht

ende denselven van onse comste verwitticht, welck depechement oock is

geweest de grootste ende honnorabelste onthalinghe, die ons in Firando

is geschiet, want vooreerst, soo wij voor Firando arriveerden ende de

boughijs ^) versocht worden terstondt t' schip naer costuijme te doen

visitere, hebbe (nietjegenstaende hunluijden ghenouchsaem gedient

worde, wat persoon ende van wat qualiteijt daerin was) t' selve niet

willen doen, maer contrarie wel expresselijcken aen Sr. van Neijenroode

ende aen t' schip doen verbieden (de), dat niemandt van landt aen

tschip souden gaen, voor ende aleer tselve schip behoorlijck gevisiteert

was ende dat met sulcken insolenten authoriteijt, alsof f t' schip ende

goet alreets aengehaelt ende in perijckel van geconfisqueert te worden

waren geweest. Wij sijn efter naer wat vertoevinghe sonder consent aen

landt gevaren ende terstond begonnen onse saecken, noodich tot de

opreijse, te prepareren, versouckende des Heer van Firando grootste

feijffene ende bercque om ons ende onse suijte op te voeren, dat ons

oock niet hebben willen toestaen, maer wel de clene feijffene ende een

sijner bercquen willen geven, waermede wij ons oock niet vernoucht

houdende, andere lastbercquen hebben moeten beuren, t' welck sij oock

alsoo hebben laten passeeren ende ons in fijn meer clenicheijt als acht-

baerheijt, ja minder als op voorige jaren aen oirdinaerise gecommiteerde

in alles bewesen, wes wij nochtans wel contrarie verwacht hadden,

principalijck ten aensien van de beneficien, die door de comste van

onse natie genieten.

Wij sijn voirders op 15en passado van Firando vertrocken ende op
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primo deser in Osacca ende op 4e dijtto alhier in Miacco wel aen-

gecomen. In Firando comende, waren de affuijtten tot de stucken (doch

alsnoch sonder beslach) meest gereet, waerom oock die terstondt ghe-

samentlijck voorvuijt naer Osacca hebben gesonden, alwaer wie die

door raet ende last van Tarroseijmondonne aen den Gouverneur van

tcasteel met alle haer toebehoorte hebben doen leveren ende recepisse

daervan genomen om deselve nevens de modellen aen de Maijten, te

presenteren. In Osacca hebben wij op 2en stanti ontfangen des Heer

van Firando missive, gedateert in Eedo. . passado, in antwoorde van

t' gene hem door sijnen secretaris vuijt Firando onse aencomste halven

was gheadvijseert, schrijvende ons, dat hij onse comste met de rijcx-

raden hadden gecommuniceert ende daerop antwoordt was verwach-

tende, versocht ons, dat wij derhalven wilden soo langhe aldaer in

Osacca ofte alhier in Miacco vertoeven, totdat hij de saecken tot de

meeste eere ende reputatie onser ambassade naerder soude voirderen

ende ons sijn voirder advijs daerop soude senden. Wij hebben gemelten

brieff in deliberatie geleijdt ende gheresolveert (alsoo daervuijt ver-

hopen met een eerlijcke reputable ende aengename welcomste bejegent

te worden) sijn advijs te volgen ende ons alsnoch weijnich dagen alhier

t' onderhouden. Wij hebben hem noch van daghe per expresse ge-

schreven ende versocht onse saecken sulcx in debita forme te voirderen,

dat wij doch op talderspoedichste boven moghen commen ende onse

bootschappen verrichten, de redenen, die ons daertoe moveren, hem

ten dele aenwijsende, waerop binnen 8 a 9 dagen precijse antwoort

sullen hebben, doch soo verhoopen wij noch voor dien tijt t' belooffde

naerder advijs van hem te becommen, waervan den tijt de beste leer-

meesteresse sal sijn.

In Firando noch sijnde, verstonden aldaer t' arrivement van de twee

Japanse joncquen vuijt Teijwan in Nangasacqe, oock mede hoedat

d' eene, namentlijck die van Pheesodonne 16 inwoonders van Sincan

hadde metgebracht, denselven Pheesodonne vuijtgevende, dat deselve

in ambassade aen den keijser quaemen ende hunne pr.senten met-

brochten, derhalven hij hunluijden dede cleden ende in alles toestellen,

sendende een expressen op aen de rijcxraden, versouckende, dat die

luijden mochten boven gebracht ende voor den keijser ghestelt worden.

Sij hadden oock voor, soo wij verstonden, grote dachten over onse

procedeuren in Teijowan te doen, jae processen te aennemen.
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Tvolcomen secreet van alle desen handel hebben wij, aldaer noch

sijnde, niet connen bericht worden, maer alhier in Miacco sijnde, hebben

ten dele vuijt den coopman van d' ander joncque, van Tojerodonne

alhier, maer principalijck vuijt d' aenwijsen, op gisteravont vuijt Taijo-

van ende Firando pr. t' schip Heusden ontfangen, t' gantsche secreet

van den handel vernomen. De gemelte 16 inwoonders van Sincan sijn

ghenouchsaem captive bij den Capiteijn van de gemelte joncque van

hunne ouders ende vrouwen metgenomen onder pretext van voor

10 dagen in see te varen om eer ende buijt op hunne vijanden te halen,

deselve belovende binnen den voornoemden tijt hunne gemelte ouders

ende vrouwen wederomme thuijs te brengen, t' Sijn onnoosele, slechte

luijden, die bij manieren van spreecken van [geen] goet ofte quaet weten,

gelijck wij ghenouchsaem bij de ootmoedighe requeste, bij de genoemde

ouders, vrouwen ende andere inwoonders van Sincan aen de heer Com-

mandeur de Witt gepresenteert, connen sien. Alsulcken rusien ende

valsheijt souden wij oock lichtelijck, alst daertoe comt, aen sijne Maijt.

ende raden remonstreren ende hun ooirdel daerover versoecken, ten

minsten wij sullen die moeten wederom eijsschen ende aen onse onder-

saten, die bedriechelijck vuijttet lant gestolen sijn, in onse bewaringhe

ende protecxie nemen om deselven ter plaetsen haerder residentie

wederom te stellen. Wat sij der eijgentlijck in tsin hebben, connen wij

alsnoch niet verstaen, eenighe seggen, dat Pheesodonne vuijtgeeft, dat

eene van de luijden is een principael heer van Formosa ende comt om
den keijser reverentie te doen, andere menen, tsijn gesanten, die

commen over de Hollanders daghen ende den keijser homaje te doen,

hem t' landt opdragende ende diergelijcke meer. Seecker ist, dat Phee-

sodonne versocht heeft om met hunluijden boven te commen, heeft haer

gecleet ende presenten van hertevellen toegemaect om die aen de

Maten, te pr.senteren, doch sal de seeckerheijt alles mettertijt voorts

commen.

Belangende hunne dachten, die over d' onse hebben te doen, bestaen,

soo wij verstaen, dat wij oirsaecke sijn, dat hunne sijde niet t' eenemael

met hebben mogen brengen, dat wij alle middelen aenwenden om hun-

luijden vuijt Teyouan te houden ende van den handel te frustreren, dacr

sijluijden nochtans sooveele, jae meer gerechltichjeijt tot de souve-

ranijteijt hebben als wij, item dat wij ophouders der dieven ende rovers

sijn, dat wij de buijtten met hun parten ende delen, jae, dat wij die
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stijven ende ophouden, voorbrengende, dat wij hunluijden gev/eijgert

hebben eenen Icquan*) ter handt te stellen om deselve naer hunnen

wreden sin te cappen ende te kerven, v^^elcken Icquan naermaels, sich

op onse bescherminghe ende protecxie niet genoch vertrouwende,

vresende van hunluijden noch eenmael betrapt ende vermoort te worden,

desparatel ijck is wech geloopen ende eijntlijck soo groot door sijn roven

ende stelen is geworden, ghenoechsaem dominateur van de Chinese See

is, alle welcke de substantie ende t' principael project is van des ghe-

melten Pheesodons dachten, daerop sijn proces meijnt te voorderen. Op

t' arrivement in Nangasacqe hadde desen Pheesonde. den Capiteijn van

Tojerodonnes joncqe mede versocht, dat hij oock wilde met hem intreden

ende de dachten ghesamenderhandt vuijtvoeren; gemelte capiteijn heeft

(soo wij verstaen) sulcx geweijgcrt ende naerdemael nu weder in Japan

was ghearriveert, alles aen sijnen Mr. gerefereert, die hij van tgepas-

seerde volcommen advijs soude geven. Gemelte Tejerodonno bewijst ons

niet dan alle eere ende vrientschap, doende ons van wege alle goet ende

groot tractement ende vrientschap, bij de sijne in Teijouan ontfangen,

ootmoedich ende reverentelijck bedancken, biddende, soo sijnne

joncquen daer wederomme verschijnen, dat wij doch in alreets genote

vrientschap ende goede onthalinghe willen continueren, gelijck als sijnen

capiteijn Serobeodonno "') ons oock schriftelijck vuijt Nangasacqe op sijn

arrivement heeft gedaen, sulcx dat dese 2 hooffden van gemelten

joncquen schijnen jegens den anderen in dat stuck te bandcren"), doch

sijn die niet voirder als met discretie te vertrouwen, gelijck wij bij

d' advijsen van Firando vermercken, dat niet dan allen listen soucken

aen te leggen ende te practiseren om ons van de plaetse selfs, is [t] dan

met gewelt ofte met verraet ofte met sinistere practijke te verdrijven

ende voor hun selfs te aproprieren.

Dit is. Edele Heere, t' gundt tot noch toe toucherende onse ambassada

ons is voorgecomen; wat effect alles sall sorteren, sullen wij met devotie,

gemengt met patentie, moeten verwachten ende niet versuijmich sijn,

eenighe gelegentheijt offresserende, U Ede, ons wedervaren voirdr. te

aviseren. Tot een besluijt hebben oock U Ed. niet connen onthouden den

vorder hoochmoet ende insolente tractatie, daer die van Firanden in

tbejegenen onser schepen ende natie als noch in voortvaren. Soo wij bij

t' schrijven van Sr. Neijenroode verstaen, t' schip Heusden, dat aldaer

nu onlans van Teyouan is gearriveert ende seer harde rescontre in see
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door stormen ende onweder gepasseert hadde, waerdoor masteloos, leek

(jae soo, dattet water seer hooch in truijm stondt) ende anders schade-

loos in Coeche was gecommen, hebben sij niettegenstaende meenich-

fuldighe remonstrantien ende vruntlijcke versoeckinghe voorwaer 1 a 2

dagen niet willen visiteeren, verbiedende ondertusschen alsvoor scerpe-

lijcken, dat niemandt vand t' schip aen landt noch van landt aen tschip

soude varen, Diergelijcken hadden sij oock voor onse comste mettet

schip de Vrede gehandelt, t' selve mede laten leggen ongevisijteert tot

naer 4 a 5 dagen. Wij verstaen, dat aldaer oock gearriveert is Barent

Pessaert ') ende Vincent Romaijn, met hun joncquen comende van Cam-

bodja, dieselve verbieden(de) sij wel stricktelijck aldaer in Firando niet

aen lant te commen, maer hun datelijck naer Nangasacque te vervoegen,

gelijck sij oock alle onse schepen, off die int timmeren leggen off niet,

die in Firando waren, hebben doen naer Coeche vertrecken, somma, de

insolenticheijt is soo groot, dat wij niet connen bedencken, wat daervuijt

sullen besluijten, eenighe menen, sij sagen liever, dat d' onse daervan

bleven als quamen, t' welck wij gans ongefondeert houden ten reguaerde

van tgenot, dat daerdoor genieten, nochtans moeten iets schorten;

luijden (onses oordels), die andere van doen hebben, sullen deselve

nimmermeer verstooten ofte affrunteren, maer aenhalen ende vriende-

lijck bejegenen, t' sij, watter van sij, wij sullen ons beste doen om

t' grontgadt te v/eten ende anders soo remedieren, als mogelijck sal sijn;

wat vor er desen aengaet, t'wijffelen niet ofte wordt U Ed. door ge-

melten Neijenroode wijtloopich verhaelt, daer ons oock aen gedraghe.

Gheschreven Onderstondt

in de stadt Miacco Pieter Nuijdts

desen Ten September Ano. 1627, Pr, Muijser,

CLXXX, CORNELIS VAN NEYENRODE, FIRANDO
1 OCTOBER 16271),

Ed, Manhaftc Wyse seer gestrenge Hr.

Met de Vrede op 7en Julij is my wel geworden den U E. van Hen
Maij nevens het ingeladen cargasoen als pr, facture. Op 31 do. is de

fluijt hier wel gearriveert, pmo, Augustij Woerden met d' Ed, Hr, Gouvr.
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Nuyts, Heusden den 28 do. ende W. Cappel den 3 Septem, Met de

Vrede, Woerden ende Heusden syn hier gebracht 89862*4 catty rouwe

syde, die mette 2 eerste gecomen, is vercocht ptie. tot 295 ende ptye tot

300 th. het pi. 165 picol, met Heusden gecomen, is noch onvercocht, alsoo

geene galliotten comen ende ick die wat dier houde, cunnen in prys niet

accorderen, doch sullen die wel quyt worden, stuckgoederen hebben

gansch geene becomen van Teyouhan, souden anders wel gegolden

hebben.

Van Ciam hebben ontfangen 97875 stn. hertevellen, 400 p. sappan,

720 bossen rottangh ende p.tye Cambodise nootjens. t' Is een incorrecte

facture, soodat die gecorrigeert hebben ende de copie hiernevens sende

om met de generale boecken t' accorderen, sal oock een copie met de

fluijt naer Chiam senden, opdat het daer oock mach geremedieert wer-

ren, de hertevellen, soo wel van Chiam als Teyouhan, syn vercocht tot

diversche prysen, geven redel. advance insonderheyt de Teyouhansche,

doch hebben der niet meer als 24000 becomen, oorsake, soo men seyt, de

schaericheyt van tgelt. Het wennich, datter aen besteedt werd, geeft

bceter advance als eenige andere waren, soodat men deselve niet, om-

datter niet vele aenhangt ofte wat meer moeyten als de syde inne

hebben, en behoort cleyn te achten, doch ick twyffele niet, off daer en

sal in toecomende beter op gepast werden. De teyouhanse hertevellen

syn vercocht tot 26 th. t' cto. de Chiamse 3 soorten 25 tayl, de baige

31 tl. tcabissu 38 tl, ende canalhos de Aster. 54 thayl tcto, eenige seer

gegeten ende beschadichde, ontrent 3500 th, sullen beter coop moeten

geven.

Als de Vrede eerst was gecomen ende de peper soude lossen, hebbe

41 corven met syde het linnen doen afternen om sacken van t' linnen

te maecken ende alsoo de canasters ontbloot waren, hebbe die voorts

doen openen ende de zyde doen wtleggen om de cooplieden te thoonen,

maer in twtnemen bevant, dat tcanasters waeren, daer 1, 2 ende oock

3 bossen inne te cort waren, soodat geen meer hebbe doen openen voor

dHr, gouvrs, compste, die, telckens als de canasters geopent worden,

2 opp, coopluijden daerby geordonneert heeft om de aenteyckeninge

daervan te houden ende attestatie daervan te verleenen, Syne E, heeft

oock selver twee reysen daerby geweest. Sy hebben in alles bevonden

te cort op de 550 canasters 1008 bossen ende 3821/2 cattij behalven

diversche, daer geen brieffkens inne gevonden werden ende sonder
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t' wyffel in twtnemen van de syde de briefkens mede wt syn geweest,

die maar 35, 38 ende 42 oock 43 catty gewogen hebben, soodat dit een

merckelycke dieverye is ende wel behoort vernomen te connen werden.

De fautten syn soo wel gevonden in de canasters, die benaeyt als on-

benaeyt syn geweest. lek bevinde oock, dat dit ende t' verleden jacr de

schael van Teyouhan met d' onse hier meer differeert, als te voren

placht, ofte sy nu swacker syde ontfn. hebben, als plegen, ofte waert

by compt, can niet weten, wy moeten de lengen '') afwegen, dat sy daer

niet en doen, doch ick meyne niet, dat het soo veel can schelen, t' Ver-

leden ende oock dit jaer hebben in eenige leggers bevonden, dat de

lywaeten op eenige plaetse door de swackicheyt van syde verrott was,

dit pr. advys. Ende Heusden heeft op de hoochte van 26 a 27 graden een

orcaen gemoet, daerdoor syn gallioen, groote mast, ree ende stenge

verloren heeft. Het schip lach lange sonder meer te willen rysen, tot sy

haer groote mast kerffden, het water heeft in de caiuytt tot de knien

hooch gestaen ende op den overloop tot haer middel naer tseggen van

den schipper. De waterboorden weken wel l'/2 vinger van tboort af,

soodat veele waters in truijm quam, dat veel beschaedichde syde ge-

maeckt heeft, de suycker is met het overslaen van tschip van het eene

boort tot het ander geworpen, soodat veele corven ledich ende oock

veele niet veel inne was, het water heeft oock eenige ledich gemaeckt,

soodat op suijckcr vry wat te cort sal comen. De peper is mede gestort

geweest in truijm ende mede seer verbreyt, soodat mede veel te cort

compt. De commandr. de Witt segt niet, ofte die bruto ofte netto ge-

woogen is in syn facture, doch schynt wel bruto gewogen te syn, alsoo

3 a 4 sacken daeronder gevonden hebben, die noch gepact waren, gelyck

die de Malleyen te coop brengen, daerwt achte, het veroverde peper is.

Stael 10 rl. t' picol, daer sal vooral geen winst op syn. De 4 stucken

sandelhoudt, met Woerden tot schenckagie gecomen, was een onder, dat

140 catty woech, dat niet met allen dochte, soodat in plaetse van 6 pi.

niet meer als 4 pi. heeft connen medegegeven werden, behalven dat op

de 776 cattij 81 cattij te cort compt, gelyck d' Ed. Hr. Nuijts selfs gesien

heeft. Op de giroffelnagelen compt, sooals die mette sacken syn, over

2 pi. te cort, soodat vooral oock niet netto syn gewoogen, waerby my
duijnckt, dat oock op twegen niet ten besten geleth moet werden. Tis

oock al wat moeyelyck, men geen beter sandelhout en heeft gesonden.

Het jacht Heusden sullen wederom van alles naer behooren vcrsien,



1 OCTOBER 1627 1161

behalven van touwerck endc sullen om t' selve te schrijnen onder den

overloop met 8 a 10 knies verstercken.

De laeckenen syn noch maer 80 stx. van vercocht, van d' a[nderenl

is noch weinich van te seggen. Soo vele my aengaet, hadde wel ge-

wenscht, geene dit jaer gesonden waere ende toecomende jaer geen

meerder ende oock geen andere couleuren als de geeyschte. Sonder

t' wijffel sy souden dan op prys blijven, daer nu door de te veel swarte

en coleuren seer sullen moeten daelen. lek hadde naer tvertrecken van

de schepen over 130 stx. laeckens verruijlt tegens coper, te weten de

roode ende swarte tegens 21 th, t' stickien ofte 3 ellen ende de cou-

leuren 15 th., het coper te ontfangen tegens 10 tl. het pi. gelyck het met

contant moeste betalen ende eenige andere hadden vercocht voor

contant, soodat my niet meer als 10 a 12 goede ende quade stx, over-

schoten, maer syn nu soo weder vervult, dat vreese, noch al eenigen tijt

daermede sullen verlegen blijven, tenware toecomende jaer geene als

40 a 60 stx. roode laeckenen bequamen om soo d' eene met het ander

aen de man te helpen.

Heeresaeien ende leytse groffgreynen syn noch geen van vercocht, is

weinich naervragens naer, soodat men toecomende jaer geene sal be-

hoeven te senden, turckse groffgreynen is de naervrage noch even groot,

doordien dat hier door de Spangiaerden geene gebracht werden, swartte

rassetten syn seer begeerich naer, soo t' schynt, van de coul. heeft de

Gouvr. van Nangasacqi 11 stx. doen haelen a 36 tl. yder. Alle sulcken

goederen, dat tot mantels gebruijckt wert, dient swart te syn, perpe-

tuanen is gans geen naervragen naer geweest. Soo gecomen waren,

souden niet van de hant gewilt hebben. Sy werpen al te ruijch haer woUe

op, gel. de heeresaeien ende rasetten oock doen, waerover sy die lich-

telyck moede werden, als sy die beginnen te dragen. De turckse groff-

greynen syn ende blyven cael ende sy hebben t' geloof, dat daer geen

regen door can comen, soodat sy deselve seer extimeren.

De syde, die van Chiam gecomen, is meest beschadicht, de poolsyde

is van de gestaende syde ende sal niet gelden, daervoor aengenomen is

ende op tgewichte van alles compt veel te cort, de coopman Spangiaert ^)

seyt t' selfde in Chiam wel geseyt te hebben, dat het gewichte niet uijt

soude comen, doch t' is beter een halff ey als een ijdelen dop, gelyck

men gemeenelyck seyt.

De gesondene spiegels in de casse Nr daer het quicsilver bij was
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gepact, is in tputjen onder in den bodem een cleyn santgaetjen geweest,

datter het sandeken mettertyt schijnt wtgeraeckt te syn ende is alsoo

het quicksilver onder de spiegels geloopen, daerdoor deselve meest

bedorven, het gout heel van tvergulde aff ende de glasen geschent syn,

soodat van de spiegels niet veele sal commen.

De campher baros is maer stoff ende vuijlicheyt; daer wil niemant

vragen, hoe dier ick die vercoopen wil, hebbe die aen Hr. Nuijts ge-

thoont, die daerover verwondert was, want t' gelijckt niet minder als

campher, ick soude die weder teruggesenden, maer ick en weet niet,

waer men hem sal connen vercoopen, daeromme hem noch hier sal

houden.

De bedorven caneel van tvoorleden jaer is voor 2 Mrs. vercocht voor

5 tl. Die hem gecocht hebben, waeren hem voor t' selve gaerne quyt.

By t' compr. syn noch ontrent 500 gecouleurde, swarte ende witte

cammelotten, daer niet van connen geraecken. Sy sullen met leggen

niet beter werden, conden die ergens anders geemployeert werden, men

soude die naer Bata. connen senden. De Turckse groffgreynen seg-

vcllen (?) syn root ende geel ende meest alle gevleckt, soo die swart

waren, souden haer geit wel gelden, maer gelyck die nu syn, sullen

haer geit, daervoor getaxeert staen, niet opbrengen. Soo ick soo wel van

galnoten als van coperroot versien waere, ick soude de moeyte daeraen

gewent hebben ende die swart hebben laeten maecken, dat nu door

gebreck van galnoten moeten laten, wij sullen toecomende geen cou-

leuren meer verwachten.

Het goude leer is niet alleene geen naervragen naer, maer wie ick hei

laete sien, niemant vraecht, hoe dier ick het wil geven, soodat oock geen

meer en verwachte.

Het sandelhoudt is vercocht ende men mach wel weder 20 a 25 pel.

senden, heeft gegolden 24 tayl tpycol, de olyphantstanden syn mede

vercocht 25 a 30 pi. hebben gegolden 5V''> in tcattij.

U E, ordonneert een jacht als de Haen ofte Westcappel om het coper

ende campher naer Bata. te brengen. De Haen is hier niet, oock soude

niet suffisant syn om alles te voeren, daeromme goet gevonden hebben

de Vrede, die claer heeft connen vallen, te senden, hy can de 2500 picol

coper ende . . . picol campher, die gcreet hebben, gevoechelyck innemen

ende Teyouhan met contanten ende p.tye houdtwercken versien, die

aldaer gelost, can sooveel syde innemen, als de commandr, de Witt sal
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hebben connen procureren, want anders is syn meininge volgens syne

laetste advijsen 2 jachten ende dat van de bequaemste mede te nemen,

daermede dan Teyouhan tot groot discontentement van den E. Hr.

Nuijts van de jachten soude ontbloot blijven, doordien nootwendich

noch een ofte twee soo met advijsen ende cargasoenen van daer naer

Java sullen dienen gesonden te werden, waerover daer dan geen middel

en souden blijven om iets op het Portugiees vaertuych, dat naer Japan

off Manilha wilde, soude connen voorgenomen werden, dat nu, als de

Vrede het coper ende campher van hier ende de syde van Teyouhan

inneempt, al tesamen wel can versien ende waergenomen werden. Het

resterende cooper ende campher sal met de volgende schepen senden.

Tot noch toe en isser geen galiott verscheenen, wy hadden over

Tunkym tidinge, dat de galliotten ultmo. Augusto van Maccauw souden

vertrecken om buyten vreese van de Hollanders te syn, maer naer datum

hebben de Portugiesen tydinge becommen met Chinees jonckien, dat de

Portugiesen in Maccauw verstaen hadden, dat de Chineese vrybuyters

op de custe van China eenich contract met de Chineesen, die in ende

om Maccauw woonen, gemaect hebben om met haer ende der Hollanders

hulpe Maccauw inne te nemen, waerover sy alle Chinesen van haer

hebben gedreven, dat die van Quanton soo qual. nemen, dat sy niet

willen toelaten, datter eenige victualie in Maccauw sal gebracht werden,

soodat daer groot gebreck inne is van alles, dit is de oorsaecke, soo sy

seggen, dat nu niet en commen, wat daervan is, sal den tyt leeren,

Wy hebben hier tydinge, dat die van Chincheu met de vrybuijters

soecken te contracteren om den aenslach op Teyouhan voor te nemen,

t' Gene daervan vernomen hebbe, hebbe aen de E. Hr. Gouvr. ge-

adviseert, waervan de copie hiernevens sende, daeraen my referere.

Wat d' oorsake is, dat de Spangiaert tverleden jaer niet op Teyouhan

heeft gesocht t' attenteren, zullen U Ed. mede wt de nevensgaende

descriptie ofte aenteyckeninge van Barent Pessaert ende Vincent

Romeyn gelieven te verstaen. Het eene gallioen, dat in Cageliaenes

weder was gekeert ende daer weder toegemaeckt door den Gouvr. van

Manilla, is met alle nootwendicheden weder naer Formosa gesonden,

maer heeft hetselve niet connen becommen ende is in Maccauw ver-

vallen, soodat sy wel laet eenich ontset hebben becomen. Dit is alles,

wat van haer hebbe connen vernemen,

'') Teyouhan schynt van alle kanten seer gedreyght te werden. God wilt
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het voor ongeluck bewaren, t' gene d' eene Japansche joncke met 16 in-

woonders van Sincan voor hebben genomen, sullen U Ed, soo ut de

advysen van den Ed. Heer Nuijts als wt de mondelinge rapporten van

den commandeur de Witt verstaen. Phesedonne meynt, naer alle dat

ick can vernemen, wonder met deselve wt te rechten. Hy geeft voor,

derselver één heer van dat lant te syn ende willen groote dachten over

d' Hollanders doen ende een Japander tot een overhooft ofte regent

versoucken, alsoo haer de regieringe van de Hollanders te swaer valt,

mede sullen sy helpen getuijgen, hoe qualijck d' onse met ende tegens

de Japanders handelen, dit is meestal t' gene, men van haer doen can

vernemen. Fesidonne maeckt groote preparatien om dese Sinckanders

met de Capn. van syn joncq ende 2 a 3 van de principaelste coopluijden

naer boven te senden om dit volckien by Zyne Magt. ende Raden des

Ryckx te presenteren ende met eenen een proces tegens de Hollanders

te formeren. Syne dachten sullen menichvuldich sijn over het tracte-

ment, haer by commandeur de Witt aengedaen, alsmede dat hy haer

dickmaels veel belooft heeft, maer nooyt waerheyt in hem hebben

bevonden, waerover sy oock voor haer vertreck niet hebben derven

betrouwen op syn woorden, alsdat hy een schip soude senden om haer

syde wt de reviere te haelen ende oversulcx sonder syde ofte ten

minsten met weinich hebben moeten wederkeeren. Het schynt oock, dat

de commandeur de Witt meer gesien heeft op de spydt, die hy meynt

de Japanders voor de laetste reyse noch gedaen te hebben in tophouden

van tschip Heusden, dat d' E. Heer Nuijts geordonneert hadde om de

Japanders syde wt de reviere van Chincheo te haelen, als hy gelett

heeft, hoe groote dienst hy de compe. aen t' selve soude gedaen hebben,

t' Soude in veele mannieren voorderl. geweest syn ende hadde sonder

verlett connen geschieden, t' schip was sufficant om veel meer te voeren,

doch d' Heeren Ambassadeurs sullent beter gewaer worden ende sonder

twijffel U Ed, hiernaer in tlange daervan verwittigen. Men beschuldicht

ons oock, dat wij de vrybuyters aenhouden en de buijten met haer

deylen, dat sy rooven onder onse vlagge ende alles met ons eens syn,

oock dat wy expresselyck beletten, dat sy haer syde niet van China en

connen becommen ende veel diergelijcke, soodat ick vreese, alles niet

naer wensch sal afloopen, doch is niet sekers hiervan te schrijven, alles

moet van boven comen. Soo d' Hen. Ambassadeurs wt Mejacco naer

Edo belast werd te commen, daer noch geen tijdinge van hebben, sal de
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sake soo groote last niet lyden, als by veele wel gemeynt wert, doch dat

het anders oock soo heel qualijck soude affloopen, als sommige vreesen,

en meyne ick oock niet. lek meyne oock niet doch onder correctie, dat

de maght. van Japan de souverayniteyt van die plaets soude aennemen,

soo haer die, alschoon van sulcken beesten, als daer sullen comen, aen-

gebooden werden, alhoewel my niet onbekent is, dat den Toubande *] in

Nangasacqe eens een ongeluckigen tocht, door last van Gosensamma "),

voorgaende keyser, op Formosa in twerck heeft gestelt, alleene geloove

wel, dat wy de Japanders daer noch vooreerst al wat sullen moeten

dulden ^) . Wat brief f Ouwaydonne ') noch den 29en van de 6 te Japan-

sche mt. lestleden aen den Heer van Firando gesonden heeft, ons be-

treffende, sullen U Ed. wt de copien van myn brieven aen de Ed. Hr.

Ambassadeur connen verstaen alsmede wt de copien in tJapans, hier-

nevens gaende. Met de volgende advijsen heeft U Ed. van alles meerder

sekerheyt te verwachten, alsoo nu noch van geenige saecken sekerheyt

is te advijseren.

Cauwantsdonne "") heeft door last van den jongen keyser seer ernstel.

doen versoucken, ofter geen levendige gedierten mede en quamen, dat

men hem die toe soude senden, als pappegayen, cacketoen, cleyne hon-

dekens ende diergel. vreemdicht. t' Is een seer jonck, grootmoedich Hr.

ende seer begeerich naer sulcke vreemdicheyt, hy dede presenteren die

te betaelen, wat men daervoor soude eysschen, oock eenige vreemde

costelycke stoffen tot een Japanse mantel. Soo der yets diergelycke op

Bata. quame ofte ware, U Ed. gelieven in gedachtenisse te houden, dat

om syne Majt. tegens die tyt mochte gedacht werden.

Ick houde my volgens het advijs van Cauwantsde. well versekert,

aengenamer sal syn als andere groote geschencken. Do. Cauwantsde, is

niet alleene maechschap van den keyser, maer wert geacht een van de

3 cloeckste van Japan ende is gestelt tot een richter over alle de landen

beneden Osacca, soodat van alle dese Heeren niet alleene hooch geeert,

maer oock seer gevreest wert. Hy heeft tot noch toe niet gethoont, eenige

ongunste toegedragen, gelyck U Ed. sal connen mereken wt d' ant-

woorde, aen Phesedonne op het verthoonen van syn requeste gegeven,

als in myne van den 5 Septbr. aen den Heer ambassadeur gesonden, te

sien is, waervan de copie hiernevens gaet. De Hr. Specx heeft oock

schapen belooft, van eer syne E, van Japan vertrocken ende met de

beloften van jaer tot jaer gecontinueert, jae t' verleden jaer in brieff
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aen den Hr. van Firando geschreven, dat hij die daernevens sont, doch

syn geene gecommen, Soo t' niet om eenige sonderlinge consideratien en

wert naergelaten, soude myns oordeels een cleynicheyt syn om te senden

om eens te bethoonen, dat wy oock de w^aerheyt connen seggen, schrijven

ende doen.

Soo veel belangt een agent hier ten hove te houden, en sal niet toe-

gelaten werden myns oordeels, doch sullen U Ed. hiernaer daervan beter

bescheyt connen schryven.

Groeningen is hier niet verschenen, noch men verneemt niet, dat hy

ergens gesien is, soodat haer sonder t' wyffel het wtterste ongeluck

overgecomen syn sal.

De Capn. van Japanse joncqe, die in Chiam omgevallen is, is met alle

hun volck, ontrent 40 persoonen, mede in tselve schip geweest, daer hier

grooten rouwe om wert gedreven.

De jachten den Haen ende Westcappel hebben in de baey van Chin-

cheo een Portugijs fregat verovert, dat in Maccasser gebouwt is ende

om op vrybuijt te vaeren wtgerust, t' is nieuw ende seer beseylt, heeft

noch 4 tref fel. gotelingen op, t' is hier den 2 Septbr. sonder ancker,

touwen ende groote mast gecomen, hebbende alles door quaet weder

verloren. Voor Teyouhan syn sy van haer laeste ancker gespilt. Wy
sullen op onse wyse toe laten rusten ende naer Teyouhan senden. Met

hetselve fregatt off galliott syn 3 gevangenen hier gecomen, daer men

hier grooten ondersoeck aen heeft gedaen omme te vernemen, off sy

papen syn ende, daer noch niet mede te vrede synde, hebben sy die nu

naer Nangasacque gevoert omme noch beter van alles versekert te syn,

hoewel de luijden geen gelyckenisse hebben van papen, d' Eene is een

caffer, in Portugael geboren, den tweeden een mestice van Goa ende

den derden een Portugijs ergens wt eenich dorp wt Portugael. Hoe

t voort met dit volckien aff sal loopen, wil den tijt leeren.

De vervolginge over de Roomse Christenen in Nangasacqe gaet seer

sterck voort, daer isser diversche verbrant ende onthooft, dae syn over

een maent 14 van principaelste van de stadt naer boven gevoert om, soo

men seyt, op een woest eylant geseth te werden, doch andre meenen, dat

men haer onderwegen ergens om sal brengen, daer is noch geen seker-

heyt van, waer sy gebleven syn. Het gemeene volckien wert met hon-

derden buyten de stadt op tgeberchte gejaecht, moeten haer daer dach

ende nacht onder den blauwen hemel behelpen. Soo sy yets van stroo
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ofte diergel. voor de son off regen boven haer hooft maken, wert dade-

lycken van degene, die opsicht op haer hebben, in den brant gesteken,

andere werden haer huysen achter ende voor toegespijckert, soodat vele

wenschen te mogen gedoot werden om de ellende aen haer vrouwen

ende kinders niet langer te sien, soodat oock groote menichte door

t' huylen ende crytten van hare kinderen ende door haer eygen on-

gemack afvallen. De luijden gaen met geswolle lichaemen, soodat een

groote ellende in Nangasacqui te siene is.

Men heeft voor desen voor seker geseyt, dat de Portugiesen dit jaer

soude belast werden niet meer in Nangasacqui te comen, maer dat met

haere galliotten in Worrengau, een plaets ontrent Edo gelegen, sullen

comen, soo dit voort gaet, gelyck ick meyne, dat het sal, t' sal weinich

scheelen van gebannen, want voor haer galliotten is dat geen vaerwater,

soo verre om de Nt. tusschen soo vele dippen ende rudsen sonder

havens ofte rheen. In Nangasacqui leyt een galliott ende timmert, dat

t' verleeden jaer soo schadeloos in Satsuna weder inquam, dattet niet en

heeft connen vertrecken. De Gouvr. van Nangasacqe gaet binnen wey-

nich daegen naer boven ende sal voor syn vertrec sonder tv^ryffel ordre

stellen op alles, soodat U Ed. met de volgende schepen van alles

meerder seeckerheyt zal connen advijseren.

De stammetten syn 16 stx. van vercocht tot 16 tl. het ickien, d' ander

vier werden tot schenckagie gebruijckt, gelyck mede eenige rassctten

in plaetse van geordonneerde stuckwercken, alsoo deselve, doordatter

geen Portugiesen en syn, geene te becomen syn geweest, ten ware in

Meiacco, die tegens geit op souden hebben moeten wegen. Root corael

dient oock geen meer gesonden, ten ware ten minsten eens soo groot

waere als het grootste, dat onder dit laeste gesonden is, gelyck door de

Portugysen gebracht ende seer diere vercocht werdt, t' werdt hier ner-

gens toe gebruijckt als om de snoerkens van haere beurskens door te

trecken ende t' beursken mede toe te sluyten,

Den Engelschen brieff aen de Heer van Firando hebbe aen do. Hrs.

broeder overgelevert. Den inhoudt was, dat hij wel achten, dat de Heer

verwondert soude syn, dat sy tegens haer beloften zoo lange van Firando

bleven, doch sy souden maecken, dat in corten tyt weder souden

commen, voorts roemden sy seer over t' veroveren van Ormus ende dat

de coninck van Persia wel wiste, wat sy voor luijden waeren met veel

diergel. daer de Japanders niet veel van en weten, alsmede van haren
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Coninck Charles ende eyndelyck, dat sy verstaen hadden, dat de Hr.

haer povere lodje, soo sy die noemden, aen de Hollanders vercocht

hadden, doch wat syne Ed. daerinne gedaen hadde, was wel gedaen.

Met diergel. praetjens was den brieff vervult ende tot een teycken van

vruntschap sonde de prest, daernevens wat laeckens, doch meer en

vermelde den brieff niet, lek en can niet dencken, waer d' Engelsen

het vandaen haelen, dat sy schrijven, dat de Hollanders haer verrotte

loodje soude gecocht hebben. Sy moeten wel weten, dat wy nieuw houdt

connen becomen, als wy dat van doene hebben ende haer verrotte

loodjens niet en behoeven te coopen. Soo de heer van Firando my die

gepresenteert hadde te schencken soude die niet willen aenvaerden om
d' Engelsz, geen oorsaeck tot praetgens te geven, ick swyge, dat ick daer

wat van soude hebben willen coopen.

Naer Chiam sullen 2 joncken van Nangasacqui vertrecken ende een

des Opraes ") joncqen, die dit jaer van daer gecommen is. Het veroverde

jachtien off fregat heeft onder wegen een man op een vlodt gevist, daer

sy al 7 daegen op hadden geseten ende syn ander geselschap verloren,

hy was van een joncqe, die van Chiam quam ende naer Japan wilde.

De fluyt Edam sullen binnen weinich daegen volgens U Ed. ordre

met eenich contant naer Teyouhan ende Chiam senden met soo veele

duijsent realen van 8en, als U Ed. voor Chiam geordonneert heeft, Hoe-

veele gelts eygenlyck voor Teyouhan daerinne sullen schepen, en can

noch niet seker schryven, sullen ons moeten reguleren, naer wy in

corten veel ofte weinich gelts innen, pr. advijs.

De fluijt is boven nieuw vertuynt **) end een nieuwen overloop in-

geleyt, oock andersints, daert van noode is geweest, versien. Onder

water is noch seer hecht, soodat nu noch langen goeden dienst sal

connen doen.

De Persise syde is noch een partye geheel natt geweest ende over-

sulcx geheel ongesien, t' is syde, die dier inne gecocht wert, veel geele

daeronder ende is groff ende vreet in taentasten, daer de Japanders

gewoon syn schoone witte fyne Chineesche syde te handelen ende dien

tot haer lichte stoffen oock beter te passé compt, soodat ick meijne,

hier met do, zyde weinich wtgerecht sal connen werden, doch de

principaelste sydecoopers syn nu in Nangasacqui; als die hier commen,

sal eens met haer daeraf spreken ende U Ed. mette volgende schepen

naerder advyseren.
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Myne boecken hebben vervolcht gehadt tot de comste van d' Ed. Hr,

Nuijts, alsoo ick niet van meijninge was hier langer te continueren ende

my dochte, het niet de pyne waert en was om een maent 4 a 5 nieue

boecken te formeren, dan alsoo met syne comste gesien hebbe, dat ick

aen niemant conde transport doen, dien syn E, vertrouwden soo treffel.

cargasoen te beneficieren ende oock wt U Ed. missive verstaen hebbe,

dat de laetste schepen naer tpatria in December moeten vertrecken,

hebbe, soo wel door taenraden van den Ed. Heer Nuyts, als omdat

andermael geen jaer sonder verbeteringe over soude blijven, genoot-

saeckt geweest de presentatie t' aenvaerden, mits dat ick aen UEd,

versoecke den tyt van een jaer mach vermindert werden, dewyle ick

op andere tyden diversche jaren hebbe over gedient ende nu oock

mynen tyt al een jaer geexpireert is geweest. U Ed. gelieve dit in

gedachtenis te houden. Hiernevens gaet een copie van de ballance van

15 Maert passado, daerby U E, sullen connen sien, hoe de saecken van

tcomptoir stonden. Met de laetste advysen sal wederomme een senden

ende dan voorts op pro. April toecomende de boecken sluijten ende

met d' custeschepen senden ende dat dan volgens U Ed. ordre voort

continueren.

Desen tot hiertoe gesz. synde, hebben eenige meerder sekerht. van

Phesidonnes wt Nangasacqe becomen, soodat goetgevonden hebben

een expressen naer boven te senden, opdat d' Heeren ambassadeurs

voor syn compste van alles mochten verwitticht syn. De copie van

denselven gaet hiernevens, opdat U Ed. tselve largo sal connen sien,

waerover geen meerder vermaen in desen daervan maecke. Ick vreese,

daer noch vry watt moeyten met dien Phesedonne syn sal, t' is een

doortrapten stuck schelms. Ick hebbe noch geen tijdinge, dat d' E.

Heeren ambassadeurs van Meiacco syn vertrocken ende dit vertoeven

in Meiacco geeft onse quaetgunners groote hope, dat wy in ongenade

van syne Magt. syn, alsoo sy meenen, het vertoeven aldaer door

expresse last van de Raden des Ryckx is ende geeft oock Phesedonne

tyt om soo haest als d' onse boven te syn, doch wy sullen middeler tyt

het beste hopen ende Godt de saecke bevelen.

De 3 Portugysche gevangenen syn van Nangasacque wedergesonden

ende gaen met dit schip mede. Hier gaen oock mede 4 duijtsche ge-

vangenen, waervan den eenen in Sangora is wechgeloopen, d' ander

twee syn t' verleden jaer hier gesententieert ende met N. Hollant

74
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gesonden, maer syn in Chiam met de schuijt wechgeloopen, waervan

den eenen t' sedert noch veel heeft gestolen, de 4e heeft hier een

leelijcke moort gedaen De Ed. Heer Nuyts heeft door de veele occupa-

tien dese saecken onafgedaen gelaten ende oock geen ordre gelaeten,

dat wy die souden afdoen, soodat ick het niet over my derff nemen

af te doen sonder syne Ed. last, dewyle noch in Japan is. Sy syn aireede

2 mael wtgebroocken, soodat ick vreese, sy de loodie eens mochten

in brant steken, alsoo sy toch wel weten, dat de doot verdient hebben.

Haer iugatorium ende bekentenissen gaen hiernevens. Uwe Ed. ge-

lieven dese sendinge ten besten te duijden.

Hiermede

Ed. Manhafte wyse seer gestrenge Heer, sullen U Ed. naer hertelycke

groetenisse in de protectie des Aldcrhoochsten bevelen, die U Ed. in

gesontheyt wil laten continueren tot salicheyt, amen, actum op tComp-

toir Firando desen pmo, Octob. Ano 1627.

Onderstondt

U Ed. dienstw. dienaer

Cornelis van Neyenrode.

CLXXXI. PIETER NUYTS EN PIETER MUYSER, JEDO
7 OCTOBER 1627').

Op 7en passado vuijt Meaco was onse laesten, waervan hiernevens

copie gaet, daerby, sulcx den tydt medebracht, waeren advyseerende.

Wij connen ons daeraen niet refereeren, alsoo, hier te hove comende,

de saken veel anders, als gehoopt hadden, vinden, dienvolgende sullen,

voor sooveel ons voor is gevallen, bij desen U E. aenschrijven.

In Meaco syn ons van hier toegesonden eenen brieff, van de 7 ver-

naemste raeden des rycx ondertekent ende des Keysers segels ofte pas,

opdat wij van de Bongoijs op den wech wel souden werden onthaelt

ende sooveel volckx ende paerden beschicken, als tot opvoeringhe der

schenckagie ende bagagie noodigh waeren, hier ende daer syn de

weghen gheordonneert schoon gemaeckt te werden, syn alsoo den

19 passado vuijt Meaco voorsz. gescheyden ende op primo deses alhier

aencomen, alwaer de straten (door des Keysers mandaet) met sandt syn
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bestroydt ende wij eerl. van een getal edelluijden ingehaell ende op

s' keysers costen in een papenkercke geforiert ") worden. Wij syn over

dese eer seer verwondert geweest ende, egeen quat achterdencken

vermoedende, hebben den Heer van Firando U Edts. missiven ende

het particuHer geschenck overgelevert, die ons in alles te sullen ende

willen assisteeren toeseijde ende daeromme begeerde te weten, tot wat

intent gesonden waeren, waerop repliceerden syne Ed. vuyt Edts.

missive sulcx geheffde te verstaen, versocht te weten, ofte yets anders

te vcrsoucken hadden, men syne Edt, t' selve nu moeste seggen om de

affairen daernaer te schicken, anders conde naermaels niets meer, als

nu voorgaven, versocht nochte geinpetreert werden, hebben daeromme

syne Edt. wat claerder ende breeder openinghe gedaen ende bysonderl.

van den handel, die sich naer ons vertreck vuyt Tayouan ontdeckt

heeft, hoe namentl. Phesedonne, immers syn capiteyn, onse inhabi-

tanten van Formosa van daer met bedroch vuijt te voeren onderstaen

hadde, niet connende oordeelen, op wat grondt sulcx mochte leggen,

verder dat (soo syne Edt, ons sulcx conde aenraeden) oock gaerne

souden versoucken, dat de Japanse coopluyden voor 2 a 3 jaeren ofte

minder egeene passen mochten derwaerts gegeven werden, waerop

antwoorde sulcx alles te hove wel soude smaecken ende dienvolgende

syne saken daernaer aenstellen. Wij souden Syne Ed met alles laeten

gewerden, alsoo van s' Keysers wegen gelast was der Hollanders

saecken te verrichten ende sijne Edt. eere ten hoogsten daeraen oock

hinck, soude goede wtcompste versorghen.

Daegs daeraen is bij ons comen seggen, dat de ouderlinghen ofte

raetsheeren ons ten eersten audiëntie souden verschaffen, maer souden

eerst gaerne sien, ofte de brieven van sijne Mayt. in debita forma naer

de Japanse costuijme [ge] stelt ende geschreven waeren om in geenige

saken te haperen ofte schande incuneeren '), de origineele in de custo-

dien vervatt en syn sijne Ed. getoocht ende de copien gelevert, de-

welcke, gelesen hebbende, geliet sich smaekel. te sullen wesen ende

is met deselve naer thoff gereden ende ouderlingen gecomuniceert

hebbende, vonden t' geschrijft des schrijvers te vijl ende den stijl buyten

Japanse costuijme om alsoo overgelevert te werden, souden daeromme

Quinoscquedonne *), een van de Raetsheeren, des avonts ten huijse van

de Heer van Firando met des Keysers schrijver verschynen om den-

selven behoudens den originelen sensum Japanscher wyse te her-
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schrijven. Des avonts is daer niet aff gevallen, hoewel wij persoonel,

ten huijsen des Heeren van Firando daerop wachteden ende naer

langhe discourssen conde speuren, dat Tarraseymonde. vuijt Firando

aen syne Heer gheschreven hadde, dat aldaer waeren aencomen Hol-

landana Sitchas, dat is twee Hollantsze ambassadeurs, daervuyt den

Heer voorsz. scheen verstaen ende gevattet te hebben, dat wij expresse

Ambassadeurs van den Coninck vuijt Hollant waeren ende hier sulcx

voorgegeven ende dienvolgende daerbij blijven moesten; wij hebben

beleeffdel. daerop geantwoordt, dat noyt sulcx is gedacht, nochte oock

dat sulcx egeene costuijme is, alsoo wij gheenen coninck hebben ende

al hadden wij eenen, dat denselven gheen subject ofte occasie soude

hebben expresse ambassadeurs hcrwaerts te senden, maer dat wij

Hollantsche ambassadeurs waeren, dat was soo, want waeren gheen

franssen, Engelschen, Siammers, Chineesen etc. edoch van Uedts. die

wij onsen coninck ende coninck van Nederlandts Indien achten ende

respecteerden te wesen, gesonden.

Ende dat wij vuyt Batavia gesonden waeren, conden sijne Ed. vuijt

U Edts. missive grondigh ende claer, soo by den datum als onderteecke-

ninge, affmeten, sulcx dat sijne Edt. seer qual. daervan was onderricht,

versochten dienvolgende, dat syne Edt. hier by des rijcxraeden ghe-

lieffden te ontschuldigen waerop syn gescheyden. Des anderen daegs

smorgens werdt Sr. Muyser tsijnen huyse, alwaer Quinosquedonne was,

ontboden. Daer gecomen synde (meenden de rescriptie der missiven

gevoirdert souden werden) is sijne E. van twee papen met gemelte

Quinoscquedonne ondervraecht geworden, tot wat eynde daer ver-

scheenen waeren, van waer quaemen, wat qualiteyten wij hadden etc.

doch van den brieff niet eens vermaent, eyndel. van Tayouan discou-

reerende, hoe op den wech ons de ontvoeringhe der inhabitanten van

Formosa was geschreven, welcke papen alles opgenoteert hebben.

Watt in den sin daermede hebben, connen niet recht verstaen; op

gisteravondt laet ons de Heer van Firando weten, dat alles, wat de

papen genoteert hadden, den Keyser gerapporteert was ende dat over

het veranderen der brieven ofte wel eer te seggen, dat wij gesanten

syn van den Heer Gouvernr. Generael in plaetse van Hollantse Am-
bassadeurs ofte legaten, het gantsche hoff soo ontstelt is, veelmeer dat

wy hier vuytgeven, dat de goede inhabitanten van Formosa, die nu

5 jaeren lanck versocht hebben syne Mayt. haer landt op te draghen,
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nu die gecomen sijn, verdacht werden gemaeckt vuyt Tayouan ghe-

stolen te syn, dat men disputeert, off wij t' leven daervan sullen

bringhen ofte niet, den Keyser nempt alles seer qual, ende heeft de

16 wilden vrijpaerden ende volck, als ons gedaen is, met syn pas ge-

geven ende worden dagel. boven verwacht. Wij syn nu 8 daegen hier

geweest ende sooveel als den eersten verricht. Oweydonne noch Won-
tadonne '') connen niet te spreecken comen, nochte willen gheene

brieven nochte geschencken aenvaerden, dat ons vrij verslagen maeckt.

De Hecre geve, gheen argers en volghe, als wel dencken. Naer alle

apparentien het beste, dat ons staet te hoopen, is, dat wij hier een

gansch jaer sullen overgehouden werden, totdat syne Mayt. expresse

naer Tayowan seinden omme te ondersoucken, wat van de sake sij ende

off wij gerechticheyt daeraen hebben off niet ende tis buyten twyffel,

ofte syne Mayt. sal ons versoucken, dat alles door ons in sijne macht

overleeveren. Alhoewel Syne Mayt. niet wel van de saecke geinfor-

meert is, moghen wij nochtans gheene reden daervan gebruijcken, jae

de heer van Firando heeft ons rondtvuijt laeten weten, dat soo wij

levendich willen blijven, van Tayouan niet en vermanen, anders niet

alleene wij, maer oock Syne Ed. hier moeten den buijck snijden. De
bescheyden, die wij in contra hebben, segt, niet ten voorschijne souden

bringhen, want gewissel. geloven, die ofte gefingeert, ofte door dwanck

affgedronghen sijn. Seer qual. heeft den Commandeur de Wit gedaen,

als hem voor datum gereprocheert hebben, de joncquen ongevisiteert

heeft laeten vertrecken ende dat per Heusden nochte Westcappel niet

5, 6, die der wilden spraecke connen vertolcken, herwaerts heeft ghe-

sonden, opdat wij, soot ons toegelaeten werde, met haer mochten

spreken. Den standt van Tayouan werdt van overvloedighe swae-

richeden gemineert, daeromme U Edt. handel naer gewoonheijt seer

voorsichtel. met deselve, want oock t' contoir in Firando daeraen de-

pendeert. Worden wij qual. getracteert, per consequens salt niet vrij

gaen. Wij verlaeten ons op U Edts. wys beleydt ende hoewel het soude

moghen gebeuren, dat alle dese dreygementen, die men ons daegel.

aensegt, als vooren verhaelt, maer fictitien syn ende anders door de

beschickinghe Godts, als voerende ende maintineerende eene gerech-

tighc saecke, soude connen vuijtvallen, men ons nu lichtvaerdighe ende

timideuse soude moghen naergeven, hebben echter niettemin goet

geacht U Edt, ons wedervaeren tot op heden per desen t' adviseeren,
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opdat door negligentie ons niet geimputeert ofte toegereckent werde.

Tgeene voorders sal passeeren, sullen geene occasien vcrsuijmen U
Edt, t' selve te laten weten.

Was ondertekent

Jedo 7 October 1627. Pieter Nuyts

Pr, Muijser.

CLXXXII. MAERTEN VAN ROSSEN EN BARENT PIETERSZ.,

MASULIPATAM 10 OCTOBER 1627 '].

Ed, Erntfesten Manhaften wysen voorsinnigen ende seer discreetten

Ed. Heer.

Onsen laetsten aen U E. is geweest op 9e Julij pr. tschip Meeden-

bliek, die verhoope, voor den ontfanck deeser lange bij U E. in salvo

sal syn gearriveert, Tseedert is hier wel aengecoomen tjacht Grootten-

broeck opte 21e Augusto, waerbij voor dees plaetse hebbe becoomen

de gesondene specerijen wtgesondert 6 sockels foulij ende 1693 Ib.

noten musschaten, dat in Palleacatta aen landt is gegaen, voorts 250V'2

picol cooper, wermelioen, quicksilver, spiauter, sapanhout, laecken,

pautchina, galiga, 4687 pont sandel ende de 114000 ongersche ^) du-

caten.

Op deese bovenstaende goederen hebben in tnaerweegen te cort

bevonden tspeauter 133 Ib, tcoopcr 360 Ib. tpauchina 113 Ib. tquick-

silver 235 Ib. de nagelen 568 Ib. de noten . . . Ib., tsandel . . . Ib. Op de

galliga compt 154 Ib. t' over. Opten 6en Septembr. arriveerden alhier

de E. Hr. Gouverneur Martten Ysbrantssen met tschip Brouwershaven,

welck Brouwershaven opten 21 ditto van hier naer Aracan is ge-

dispatcheert met een cargasoen, monterende f. 7891//19//5. De bene-

fitie van dien is Cornelis van Houtten ') ende Boudewijn van der

Mijllen *), ondercoopluijden, belast om aldaer in goede slaven gein-

ploieert te werden, die verhoope, met tvoorgemelde schip tegens halff

Decembr. hier sal weesen.

De goederen, met deese scheepen becoomen, sijn opten 10e do. aen

onsse pachters ofte comitos *') vercocht ten prijse, als te weetten de

nootten tegens 114 pa., tJapons coper 50 pa., tsandel 85 pa., tsapan
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3J4 pa-i tpauchina 95 pa., tspeauter 65 pa. de baer; de foulij tegens

13 pa. de nagelen 91-2 pa. tvermelioen 19 pa. ende tquicksilver 21 pa.

de man, tgecouleurt laecken tegens 2 pa. de gaes, was bedongen de

helft contant ende dander helft op leeveringe van cleeden, volgens

tcontract. Naerder syn gedwongen geweest wt dittos goederen aen de

Moorssen gouverneur Mamettackij ^) te doen 50 baer nootten, 5 baer

maces ende 14 stx. laeckenen, de noten tegens 105 pa. de baer, de

macis 12^2 pa- de man, t' laecken 1% pa. de gaes, des soude ons alles

met contant betalen. Ditto gouverneur is op 29e passado wt Golconda

opontbooden ende op pmo. ditto vertrocken; men seijt, in Golconda

tcoutewaels ampt sal bedienen, t' Gouverno blijft noch onder ditto,

heeft alhier een agent ende sijn braminees tot opsicht gelaetten; een

van sijn broeders wert alle dagen wt Golconda verwacht, die dittos

plaetse alhier sal becleeden. Op de goederen, van ons ontfangen, blijft

pr. reste 2400 pa. schuldich, voor do. schuit sijn Lingua, Ramana ") ende

Contour ') borch gebleeven, de goederen, van ons gecocht, heeft in

haer handen gelaetten ende dittos wederom opgedrongen, de nootten

tegen 130 pa. de baer, de foulij tegens 13 pa.

D' Hr. Gouverneur Martten Ysbrantssen is op primo deeser met

tjacht Grottenbroeck van hier naer Palla, vertrocken met intentie do.

jacht tegens halff ofte ten wttersten 20e October vandaer te despet-

cheeren, laettende hier de fuste den Duijff om eenige goederen, die

noch mochte becoomen, pr. do, naer te senden.

Wij hebben alhier in Groottenbroeck gescheept all tweijnich, dat nu

pr. den Duijff naersenden, waerby deesen gaet, een cargasoenge mon-

teerende tsamen f 23671//9//4, bestaende meest in pertije roode waren,

grootte pertije tapechindas, weynich tape groua, pertij golcondaesse

deeckens, salampouris, taffechilles de Narsapour, ditto de Golconda,

pertije salpeetter ende ander, als pr. de factuijra te sien is. Godt laet

het U Ed. wel gewerden.

Dit is all tgeenne, dat nu by den anderen hebbe cunnen versameien,

de goederen met Meedenbl. becoomen, gel. in voorige daervan hebbe

geschreven, en sijn niet bestant geweest om onsse schulden aff te doen,

bleven noch wel 16000 pa. schuldich, de resteerende goederen van do.

Meedenblick, die aen onsse crediteurs niet in betalinge costen geven,

hebben naerder aen onse comitos Ramana ende Contour op leeveringe

van diversse cleeden gedaen, bedraecht ontrent 6500 pa, van wekkers
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goederen nu noch ontrent de 3000 pa. in onse packhuijssen leggen,

bestaet in pertij fermelioen, pautchijnna, speauter, als geel ende groen

laecken.

De goederen, nu met Brouwershaven ende Groottcnbroeck be-

coomen, is van vertiert 62 baer nootten, 6 baer foulij, 2 baer nagelen

ende 30 baer cooper, de resterende noten ende foulij als t' cooper sal

alle binnen een dach 3 a 4 vertiert werden, daer metten eersten lijwth.

voor hebben te verwachten, de rest is mede wel aen onsse pachters

vercoft, maer soo lange dittos deselve niet weder wt en vercoopen,

cunnen geen reecke. maecken, dat daer ijets voor sullen becoomen,

Palicol, dat soo tijdich met contant versien is geweest, en hebben

tot noch toe niet een stuck lywaet van daer becoomen, doorsaecke

daeraff is de dierte van tcattoene garen, dat bij deese niet en is te

becoomen ende weijnich hoop, dat van Palicol grootte pertij lywaetten

voor tnieuwe gewas, dat noch wel drie maenden aen sal loopen, eer

ijets sullen becoomen; guineese lywaten, schrijft de Witte *) wt Palicol,

willen de wevers niet aen om te maecken, sitten meest alle sonder

werck, moogen hoopen, haest beetteren sal, tgewas van tcattoen staet

seer schoon.

De ducaten hebben meest aen onse crediteurs wtgedaen, eenige tot

16 ende ISVo fn "). Contant connen deselve niet hooger als tot een

pagoodt vercoopen, dat noch altijt beetter als goudt voor deese plaets

is. De ducaten sullen goede avance geven, daer tgout hier verlies bij-

brenght, pr. advijs, realen waren tegens tvertreck van de Moorssche

scheepen op 9 fn. Een a twee kisten souden tegens do. prijs wel vertiert

cunnen hebben.

Nootten en foulij mach noch wel pertij gesonden werden, sijn jegen-

woordich wel begeert, de nootten, meene, sullen do. prijs, daervoor

vercocht sijn, altijt wel halen a 5 pa. pr. baer naer Oremus, daervan

wel 150 baer gesonden mach worden. De foulij, meenne, sal noch wel

12 a 121/2 pa, altoos gelden, daervan wel 70 a 80 sockels gesonden mach

werden, tcooper mach mede wel 60 a 70 baer van gesonden werden,

sal de prijs van 45 a 48 pa, wel haellen moogen, t' quicksilver wort

meerder als tfermelioen gesocht, goede pertij quicksilver soude noch

wel vertieren cunnen, tlaecken en diennen geen andere coleuren ge-

sonden als tscharlaecken ende eenige craprooden. Loodt soudc meede

wel een goede pertij vertieren cunnen, alwaert tot 150 a 200 baer.
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soude 15 a 16 pa. de baer gelden, pauchina sijn noch vooreerst wel van

versien, de Chineesse syde is op een lege marckt, oorsaecke de mee-

nichte dit jaer van Tannasserij gecoomen, soude niet meer als 32 a 34

jegenwoordich gelden, de nagelen leggen heel onder de voet, t' sandel

is meede geen vragen naer, t' sapanhout dient geen meer gesonden,

alsoot niet quijt soude cunnen werden, de galliga sende weeder terugge,

alsoo hier geen geit mach gelden.

Dat de goederen soo niet vertiert werden als wel in voorgaende,

compt bij de groote sionckans ^"j, die der onder weege een tijtlanck

betaelt sijn geweest, dat nu wederom aff is geschaft, alsmeede de on-

veylicheijt van de weegen om te moogen reijsen. Daer sijn diversse

caffels nu cortelingh berooft geweest ende tvolck vermoort, dat nu

meede geremedieert wert.

Den eijs van goederen sullen letten ende trachten, dat pro rato onse

middelen nu voldaen werden. Pertij tapegrossa, seyldoeck, taffachilla

de Narssapour, matafons, madophs, cheelas, blaeuw boulous als pope-

lijs hebbe bestelt, guinees lywaet, dongerijs als negroscleeden sullen

voor tnieuwe gewas weynich gesonden cunnen werden, oorsaecke als

hier vooren verhaelt, de boulangobars sullen alles gebleeckt gesonden

werden, ijser als stael hebbe meede van elcx een goede pertij gecon-

tracteert, dat hoope, tegens tvertreck van Brouwershaven becoomen

sullen, jegenwoordich isser geen by de stadt.

Dat den eijs van alle sorteeringe pro rato onse middelen met alle

gaende scheepen niet voldaen wert, comt niet bij onsse versuijmenisse,

ofte dat met onse coopluijden niet gecontracteert wert, maer moet meest

leeven op de genade van de drie schrobbers ende dan neemen tgeenne,

daer sij de meeste profijten op weetten, dat dus lange met pasientie

hebben moeten verdragen ende vooreerst geen beterschap van staet

te verwachten, soo lange onse huijsen in sulcken pacht blijven, dat nu

all in gewoonte is gebracht ende met sachte middelen noijt gereme-

dieert sal werden, ofte tenware dE. Hren. Mayrs. eens door eennen

swaerder ende meerderen straff op waeckte, als nu in deese vier jaren

harwarts wel geleeden hebben, sullen bij deesen hierinne niet verder

wtvaren, maer des verder aengaende, gedragen ons aen de Hr. gouver-

neur Martten Ysbr. die U Ed. van alles largo sal avijsceren.

Om de stadt voor donse in pachtinge te neemen is, gelyck U Ed.

avijseert, niet moogel. Voor donse de pacht weder op soude cunnen
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brengen, gel. U Ed. wel geconsidereert heeft, waer wij 160000 Pa, voor

gouverno van Masulipatam ende 65000 Pa. voor Peettapoelij, dat nu

tsamen verpacht wert, op soude cunnen brengen ofte weeder van een

Desa Calabackers ") crijgen, daert de mooren met haer onmensche-

lijcke proceduijren quaet genouch hebben deselve op te brengen, wij

laetten staen alle vordere onlusten, die der noch wt soude moogen

ontstaen.

De diamantmijnne is noch oopen ende naer verstaen aen den voo-

rigen rendadoor '') verpacht, blijven noch dier, hoewel van donsse,

Engelsen ofte Deennen geen en werden gecocht, verstaen meede

reedel. pertije gevonden werden ende met grootte menichte naer Goa

gevoert, die voor donsse in Europa de smaeck sullen prouven.

Wat goederen hier deur de vrijeluijden op sijn gecocht ende in

Groottenbroeck gescheept, sal U Ed. pr. nevensgaende memorij cunnen

sien, waeraen ons gedrage.

De Deennen haer schip den Watterhont is op 23e Septembr. van hier

naer Pipelij vertrocken, hebben niet cunnen vernemen, eenige goederen

ofte contanten, die niet en hebben, derwarts gesonden sijn, haer schip

Christiaenshaven is met den admirael Crappe ^^], die hem eenige tijt

op de reede aen boort van ditto schip heeft onthouden sonder aen lant

te coomen, op den 11e Augusto naer Trangenbarij vertrocken, alhier

hadde 50 baer naegelen ende 30 baer sandel gelost, die aen de 3 pach-

ters heeft vercocht, de nagelen een pertij op leeveringh van doecken

tegens 4i
^ pa. de man, tsandel tegens 85 pa. de baer, eenich weijnich,

die noch heeft, vercoopt tegens 8 pa. contant om geldt te crijgen, waer-

meede de marckt heel bedorven heeft, laet niet als eenige betilles van

40 a 30 asta wit en blaeuw, als eenige do. salampouris, cain gingams,

als een weijnich guinees lijwaet (dat voor deesen heeft becomen)

maecken, soodat schijnt weder op Macasser en voorhebben.

De Engelsen haer schip Dabigael leijt noch in Narsapour voor de

baer, seggen, geen water en is, dat wt can coomen, eennen Cothr,

man ^*) heeft tselve voor syn particulier wel half affgelaeden, meenne,

tegens primo Novembr. van hier naer Batavia sal vertrecken. Dos.

hebben voor de Compe. noch weijnich ofte geen goederen gereet, haer

nagelen, daer voor deesen 10 pa. voor hebben cunnen crijgen, moetten

nu meede al voor 9 pa. op leveringe van cleeden wtdoen, een weijnich

hebben voor desen voor 81/2 contant vercocht, dat nu niet cunnen
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crijgen. De Mooren hebben dit jaer weeder sterck geequipeert, 2 schee-

pen sijn der naer Pegu, 2 naer Atchyn, 1 naer Tannasserij ende 1 naer

Aracan verleeden maent vertrocken, die in Meert en April weder

verwacht werden. De Miercamaldyn laet een groot schip voor den

Coninck in Narssapour maecken, dat van meeninge is binnen twee

maenden naer Mocha te versenden.

Voor tijser, te weijnich wt Meedenbl. gelicht, dat in Palla. most

weesen, hebben tgenerael daervoor f. 119//6/'/ weeder belast, alsoo de

883 staven niet meer als 3065 Ib. hebben wtgebracht ende Palleacatta

hadde voor 5760 pont gedebiteert, soodat do. 2695 Ib, te cort hadde

ontfangen, dat in Medenbl. meerder moet weesen, als in de factuijra

staet.

De mantamentos sijn jegenwoordich heel duer ende op veel plaetsen

hierontrent niet te becomen, de rys geit jegenwoordich 6 a 7 pa., de

nillij 4 a 5 pa. de boontiens 4'
•; a 5 pa. de candij, t' gewas staet reedel.

schoon, daer is van teerste gesaeij veel saet op tvelt versmacht, soo der

nu op tjongste een grootten regen toe staet, soude cunnen gebeuren,

grootte diertte wt ontstonde.

Hiermeede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsinnigen ende seer discrete Ed.

Hr. naer onse hertgrondelijcke groette ende eerbiede, bidde Godt U E,

te willen sparen in langduerige gesontheijt, voorspoedige regieringhe

ende tvolbrengen aller goede begeerten. Adij lOen October anno 1627

in Masulipatam.

U Ed. dienstwillige dienaers

Maerten van Rossen

Barent Pietersz,

CLXXIII. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA
20 OCTOBER 1627 ').

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienighen ende seer discreten

Heere.

Met het jacht Medenblijck in dato 28 Junij was mijnen jongsten aen

U Ed. Tsedert sijn alhier op den 15 Augusto wel gearriveert de jachten
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Brouwershaven ende Grootenbrouck, dacrmede U Ed. seer aengename

van den 11 Julij ende met het jacht Batavia (dat alhier op eersten deser

arijveerde) die van den 29 Augusto ontfangen. Wij verhoopen ende

twijffelen niet, off Medenblijck sal corts naer t' jacht Batavia sijn

vertreck bij U Ed. sijn gecomen, alsoo ons die van dito jacht seggen,

hem ontrent t' Menseeterseijlandt ^) versproocken hebben.

Tot noch en hebben t' verwachte schip de Leeuwinne niet vernomen

ende d' Oostemouson waeijt hier nu al door, soodat tschijnt, dit jaer

hem hier niet crijgen sullen. Godt wil hem voor ongeluck bewaren ende

(alsoock alle de noch verwachtende schepen bij U Ed.) in salvo laeten

arriveren, Desen gaet pr. tjacht Batavia, dat wij goet gevonden hebben

vooruijt te laeten gaen, ten aensien meerder ruijmte om de slaven te

voeren heeft als tjacht Grootenbrouck, dat eerst hadden voorgenomen

te senden met het weijnighe, dat tsedert tvertreck van Medenbl. heb-

ben cormen gereet crijgen, bedragende alles, dat met dit jacht gaet

f, 72886//12//7, gelijck als bij nevensgaende factura. Op dese cust is

tjacht Grootenbrouck dienstiger, sijnde tjacht Batavia niet soo

weerbaer.

Ons is het treffelijck cargasoen, met Brouwershaven ende Grooten-

brouck gesonden, vrij laet geworden. Te vooren in den droogen tijt

hadden niet waermede ende nu in den regentydt connen soo de cleeden

niet becomen, voornamentlijck de Paliacatsche sorteringen, Daerbij is

gevallen het quaet gewas van tcatoen, dat soo duer ende noch niet

genouch te becomen, als noijt, soo lange d' onse op dese cust gehandelt

hebben, geweest is ende soo het nu op tvelt staende gewas niet beeter

als tvorige slaeght, is apparent, wij seer weynighe cleeden vooreerst

sullen becomen, oock hebben de mooren dit jaer sterck geequipeert

ende soo langhe hun schepen in de ladinghe waeren, dat tot jonckst van

dese verleden maent heeft geduert, hebben d' onse in Maslipatam niet

in onse cleeden connen vorderen, t' Sijn meest de groote mooren ende

principaelste, die de schepen affsenden, sij moeten voorgaen, onse

pachters van de negotie sien ondertusschen qualijck naer ons huijs eens

om, lek heb, doe nu in Palicol de maendt verleden was, niet een stuck

gunees lijnwaet off ander connen te sien comen, de wevers alle stil

sonder werck sittende door gebreck van catoene gaeren, mogen

hoopen, haest beeteren sal.

Aengaende den voorslach van de E. Heeren Majores van de pacht
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van Maslipatan aen ons te nemen, heeft U Ed. in messijve van den

11 Julij, aen ons gesonden met Brouwershaven, recht van geschreven

ende twit wel getreft. Wat connen wij anders daerop seggen, het is

inderdaet, gelijck U Ed. seght, voor d' onse niet practicabel, soo een

groot landt, als onder t' gouverno Maslipatan ende Petapoulij behoort,

daer sooveel duijsent mooren in leeven, die doch op hun valsch geloove

soo vast staen, ons als honden achttende, van de onsse gegouverneert

te werden; den Golcondaeschen Coninck, jae de minste van sijn raet,

sulcx voorgedragen werdende, souden daermede spotten. Sullen de

mooren, daer se eenich gesach off macht hebben, van Gristenen ge-

regiert willen sijn? t' Is verde van daer ende onmogelijck, d' onse den

pacht op souden connen brengen. Die nu de pachtinghe heeft, is Man-

churcham ''), naesten raedt des conincx, jae selff in tconinckrijck doen

ende laet, die stelt er sijn onderGouverneur, die mach moorden,

hanghen, branden, als maer geldt opbrengen can. Souden sij dat van

d' onsse. Christenen sijnde, lijden etc? t' Moeten vremde geesten sijn,

die d' E, Heeren Majores sulcx geremonstreert hebben. lek segge, daer

en sal met d' onse geen goet huijs in Maslipatan met de mooren ge-

houden, noch seeckere negotie gedreven connen werden, tensij wij te

werck gaen, gelijck ick U Ed. met Medenblijck in dato 29 Junij ge-

schreven hebbe, daerbij noch blijve ende anders (het mach aengeleijt

werden, hoe men wil) cant niet verbeetert, taffterste niet geint ende

't aenstaende niet verseeckert werden. In ditto mesijve pr. Medenblijck

hadde U Ed. oock gesz. dat nae Maslipatan gaen soude. Ick hebbe nu

aldaer geweest, wat heb connen doen. Den Gouverneur Mametackij

heeft ons 50 bhaer nooten, die tegen 114 pa. vercocht hadden, tegen

105 affgedrongen ende daernae pertije derselver aen de pachters op-

gedrongen tegen 130 pagoden, vijff bhaer macis, die a 13 pa. de man

vercocht was, hebben hem moeten geven 121-2 pa. Wij hielden den

Mamattack wel voor, dat wij, soo hij alle cooplieden toeliet van ons

te coopen, de nooten wel tot 125 conden quijt werden, maer al voor

een dooff mans doore, tmost soo zijn. Soo wij onsse goederen wilden

vertieren, in de packhuijsen niet laeten verderven ende onssen handel

voortgaen laetten, off al aen Manchurgan schrijven, dat nu gedaen

hebben. Hij schrijft ons wel veel complementos, dan reeckent die ons

wel duer aen, eyst nu 2 ijsere stucken om op zijn nieuw schip te leggen

ende soo wij hem te vrindt (gelijck doen moeten) willen houden, sullen
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deselve hem al dienen te geven. Wij gapen vast tegen den grooten

oven. Soo wijt eens maeckten, dat de Mooren selff met hoopen nae

Golconda loopen clagen, dat geschieden sal, als wij hun schepen aen-

tasten ende pertije mooren na Batavia voeren (daer altoos eenige van

hun vruntschap en van de groote in Golconda onder zijn), die sullen

beter gehoor als wij (met alle ons schencken, al wast noch soo veel)

aldaer becomen, tsoude niet lange aenloopen, off souden wel tot een

goet acoort comen ende beter negotie met de mooren dan doen. Men
houffde geen swaericheijt te maecken, daerdoor de cleedenhandel veel

verachtert soude werden. De Mooren hun scheepen, soo aengetast

sijnde, sullen althoos dan geen cleeden vervoeren, tsoude maer den

goeden coop in de cleeden brenghen en de E. Heeren Majores wel in

haer concept van bijleggen van de saecke t' acomoderen, alwaer het

oock tot haer schaede, ons dunckt, dat wel bijgeleijt is ende niet veel

meer bijgeleijt dient. Soot van de leger wal sullen houden, sal tplecht-

ancker vallen moeten. Dacomodatie met de handelinge met de Gou-

verneurs off met geschencken te wege te brengen off t' spel soo gaende

te houden, valt de Compe. vrij costelijck, off maeckt te veel quae

schulden.

De besendingh aen den coninck van Golcondae mogen wel uijt thooft

stellen, wat aldaer te gaen doleren over tgepasseerde te verrichten

soude zijn, heb voor desen wel geschreven.

Den Engelschen praesident Mr. Bruijn ^) heeft mij nu dese verleden

maent mede voorgehouden, hoe zij niet langer conden lijden off uijt-

staen d' onverdragelijcke farcen, die hun werden in Maslipatan aen-

gedaen, versocht onsen raet ende gevoelen hoe sulcx te remedieren,

lek seijde, hij wel wist, dat wij niet veel beter als sijlieden met de

mooren stonden; nae hem liet verluijden, souden niet liever sien, alsdat

een goede reformatije tegen de mooren van d' onsse ende d' Engelsz.

t' samen bij der handt genomen werde. Op de lesten dach, doe van

Maslipatan scheijde, quam hij noch aen boort om t' selve, mij biddende

U Ed. largo den overlast ende de gedwongen negotie etc. te willen

remonstreren. Hij soude tselve aen hun praesident tot Batavia oock

doen. lek achte, dat die U Ed. over t' selve mede sal aenspreecken.

Den Deen soude mede niet liever sien, alsdat de mooren eens hun

rechten loon cregen; den deenssen admirael Crape heeft hem aen landt

niet derven vertrouwen, sijn directeur Christoffel van der Moollen ^)
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heeft mede de slagen der mooren gevoelt, gelijck U Edt. met Meden-

blijck wel sult hebben verstaen; in somma, ijder roupt wraecke, watter

volgen sal, leer den tijdt, salt hierbij laetten, alsoo U Ed. alles genouch

bekent is. Wij sullen tspel gaende houden met sachte middelen ende

sooveel mogelijck de negotie vorderen ende verwachten, wat U Ed.

ondertusschen ordonneeren sult, waernae ons te reguleren sullen

hebben.

Den Mamettackij vereerden wij een stuck laecken van 20 ellen,

86 Ib. sandel, 40 Ib. macis, 40 Ib. nooten ende 40 Ib. nagelen; hij sondt

ons deselve weder thuijs, tschijnt, niet genouch was; ick liet deselve

in t' packhuijs weder bergen, dan hij liet door sijn coutewael tselve den

anderen dach weder haellen, hij hadde ons niet genouch geschrapt in

de nooten ende folije, dan hij schonck ons weder een peert. Wat onder-

wicht op de goederen, met Brouwershaven ende Grootenbrouck hier

gebracht, is bevonden, werdt in neffensgaende messijve van de Srs.

van Maslipatan geschreven. Wij sijn verwondert (in Maslipatan is noch-

tans alles wel gewoogen), hoe tcoper ende tspiaultcr, dat doch geen

lackerende ") waer en is, sulcken onderwicht geven. Op de 550
'/4 picol

cooper, met Brouwershaven ontfn. ende in Paliacatta gelost, compt

715 Ib. te cort, dan de stucx acorderen op een nae, dat se seggen, voor

Bata. overhoort gevallen is. Op de 250 '/j picol coper, met Grooten-

brouck ontfn. ende in Maslipatan gelost, compt 360 Ib. te cort. Wij

senden met dit jacht een ijser gewicht van 50 Ib. sijnde van de wicht,

uijt het patria met de Leeuwijnne gesonden, met sulcke werdt hier ende

in Maslipatan alles gewoogen. Sijne Ed, can laetten nasien, off aen de

wicht schordt.

Tot wat prijs de specerijen ende ander coopmanschappen sijn vcr-

cocht, werdt U Ed. in neffensgaende van Maslipath. geschreven. Ick sie

in ditto messijve daer maer 60 a 70 bhaer, dan ick segge, dat wel jaerl.

meerder, als in missive met Mauritius geeijst, sijnde 12 a 1400 picol

cooper, mach gesonden werden ende als door andere geen gebracht

werdt, 2000 picols geraden te senden, tegenwoordig hebben niet een

stuck, in Paliacatta is alles vercocht, soo noch 100 bhaer hadden ende

de cleeden als vooren te becomen waeren, soude mede al voort ge-

weest sijn.

Van goede pertije salpeter wert ons van Maleije, soo om de Zuijt

als hier, goede hoope gegeven, dan connen daer niet vast op staen,
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alsoo 't landt om de suijt vol oorloge. Tot noch becomen, sooveel als

tot cruijt maecken noodich hebben. In dit jacht gaet Ib. 20618. Soo men

diamanten wilden coopen, souden te becomen sijn, dan vrij hooger in

prijse, gelijck U Ed. bij de voorige weijnige gesonden connen beoogen.

Sr. Adolff ") is geresolveert nae de mijnne te gaen, alsoo hier sijn geldt

niet in cleeden besteden can. Pr. naesten sal U Ed. connen weeten,

wat verricht ende hoe de prijsen aldaer lopen.

Weijnige rijs tot ballast wert met dit jacht gesonden, In Maslipatan

is soo grootten duerte in den rijs ende ander mantimentos, als in mijn

tijdt, op de Cust geweest, noeijt gesien hebbe, gelijck U Edt. wt 't

schrijven van daer oock condt sien.

Boscruijt werdt met dit jacht Ib. 22070 gesonden; de Ib. 10000 be-

dorven cruijt, pr. ditto jacht becomen, sullen vermaecken ende met

t' eerste schip senden, zullen sorge dragen, dat soo veel gemaeckt

werde, als ick achte, noodich wesen sal. Solpher dient ons gesonden,

die wij hadden gehoopt pr.tije pr. de Leeuwinne, die ons nu mist,

becomen te hebben.

Sie, U Ed. hoope ende gevoelen was op 't af fsenden van de jachten

Brouwershaven ende Grootenbrouck, dat wij deselve dit jaer naer

Batavia ende de Leeuwinne naer t' vaderslandt souden connen affsen-

den, dan 't schijnt, het gans buijten U Ed. ende onse gissinghe ende

goede meijninge gaet.

De vrije lieden, met de drij jachten hier gecomen ende de andere

voorige hier gebleven, hebben ons niet weijnich lastich gevallen, 't

schijnt, sij meennen, soo haest van Batavia comen, de cleeden hier

gereet voor hun behoorden te liggen. Ick heb qualijck thooft heel

connen houden ende de cleeden uijt onse cooplieden handen connen

crijgen, veel sinistere practijcken om deselve ons tondercoopen hebben

sij gebruijckt, daerdoor wij de cleden te hooger hebben moeten aen-

neemen, off wdlden se ons niet leveren, hebben moeten verbieden, dat se

van d' inwoonders geen cleeden mochten coopen off buijten tfort in haer

huijsen brenghen om de groote cladderij voor te comen, evenwel, hoe

naeuw wij toegesien hebben, achte ick, dat al veel onder de handt ons

ondonckert ende opgecocht is sonder onse kennis. Wij connen sulcx

qualijck hier voorkomen. Ick hebbe toegestaen, dat se hun geit uijt-

geven, gelijck wij doen voor de Compe. ende den tijdt verwachten, dat

de cleeden gemaeckt zijn ende dan deselve met onse kennisse te ont-
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fangen, mij dunckt, dat daermede hun wel behoorden te genougen. U
Ed. siet, hoe weijnich nu voor de Compe. gaet; dat voor pr.tijculiere

gaet, is meestal voor hun geit gemaeckt, doen wij noch (voor compst

van Brouwershaven ende Grootenbrouck) leedich, sonder geit, saetten,

Soo lange de cleeden hier soo qual. te becomen sijn, wast geraeden

(onder corectie), dat vooreerst geen vrijelieden gelecentieert werde op

dese cust in cleeden, daer de Compe. in handelt, te handelen, tenwaere

wij weder soo beroeijt werden van penningen, als nu te vooren soo

langen tyt geweest sijn, dan daertegen weder, dat noch beeter is, dat

d' onse de cleeden als d' Engelschen van de Cust voeren, die wijt doch

niet verbieden en connen, somma weeten qual. hoet passen sullen etc.

De 922 5/8 Reael gesmolten goudt, met tjacht Brouwershaven ont-

fanghen, heeft hier met 2 3/8 Ra. overv^cht, maer f. 1496 avanco ge-

geven door syn slechtheijt, is hier getoutst, naerdat t' hebben laeten

versmelten, te weeten

302 '4 Ra. wicht 16 caraet 2 greijn

84 Ra. ditto 14 caraet 2 greijn

142 Ra. ditto 13 1/2 caraet

396% Ra. ditto 15 caraet 10 greijn

925 Ra.

Het Gunees goudt geeft 10
'/2 pr- cento avanco; wat de duijcaeten

renderen, werdt in de missive van Maslipatan verhaelt.

De 50000 Ib. nooten musschaetten heb in Brouwershaven hier op de

rheede doen overwegen, eer nae Maslipatan sonde met Grootenbrouck

ende is bevonden 1150 Ib. onderwicht Wat onderwicht aldaer noch in

tuijtleveren, nu vercocht sijn, op vallen sal, hebben noch geen tijdinge

becomen.

lek hadde aen d' Heeren Majores om duijcaten geschreven met

Schoonhoven, t' mosten oude wesen, dese nieuwe geslagen stooten

hier wat aen.

Op 21 Septembr. is tjacht Brouwershaven van Maslipath. naer Aracan

vertrocken met een cargasoen van f 7900, dat wij bestant achten met

d' avanco, die daerop soude mogen vallen ende t' restant, aldaer noch

sijnde, over f. 3000, tot opcoop van sooveel slaven, als ditto jacht ge-

vouchelijck overbrengen sal connen, hoope, voor sijn compst al goede

75
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pr.tije aldaer gereet vinden sal. d' Oppercoopman Cornelis van Hout-

ten heb daermet gesonden, die verleden jaer aldaer geweest is, neffens

hem d' ondercoopm, vander Mijlen met ordre, soo de slaven, sooveel

als tschip can bergen, te becomen sijn, van Houten weder comen sal

ende vander Miillen aldaer laeten, alsoo Jan Peper *) opontboden

hebben, die seijn tijdt uijt is ende verlossinghe versocht heeft; oock

ist tijt, hem eens spreecken om te beter informatie te becomen, dan

ingeval de slaven schaers, alsdan tschip vol rijs te laeden, met expresse

ordre, dat tegen halff Decembr. weder voor Maslipatan moet wesen,

alsoo wij van meeninge sijn, het een jacht in tjongst deser mouson off

in Januarijo, tsij dan Brouwershaven off Grootenbrouck, met de slaven

ende dat daer noch bij soude mogen vallen, U Ed. toe te senden ende

het ander jacht op den vijandt te gebruijcken neffens t' cleijn vaertuijch,

dat sullen connen daerbij vougen, tsij dan nae Gaelle, voor Negepath.

ende Jaffenepath. etc.

lek duchte, dat weijnighe cleeden met het naeste jacht sullen con-

nen senden, alsoo den tijt cort is, dan tegen Maij off Junijo hoope, sal

een treffelijck cargasoen Paliacatse sorteringe gereet sijn, niettegen-

staende het nu, soo als vooren geseijt, staet. t' Can haest veranderen.

U Ed. weet, wat tijt tot de geschilderde cleeden behoeft ende hoe laet

wij t' ontset becomen hebben. Soo de Leeuwinne verscheenen was, soude

sijn carga (sonder verlet van d' Indische sorteringe cleeden) oock con-

nen besorgen hebben, soo tgewas van tcatoen ijets wel luckt, alsoo

t' geeijste voor t' patria meestal in witte lijwaetten bestaet.

Aen alle wevers ende schilders hier in stadt hebben laeten verbieden,

dat voor Maij geen ander cleeden als Javaensche ende Maleijschc

sorteringe, ons dienstich, sullen maecken ende dat alle Pegusche,

Chijamsche, Atchijnsche, Aracansze, die voor andere anders gewoen

sijn te maecken, naer[ laeten]. Maleije belooft de handt daeraen te

houden ende dat het soo wel sal te wege gebracht connen werden.

D' Engelsche in Armagon hebben tselve mede aldaer soucken te wege

te brengen ende hebben bij den Sr. de Terra ") aldaer sulckx versocht.

Met dit jacht gaet weder den oppercoopn. Marinus Louwijsz ^"j
, die

wij daermede te gaen seer noodich geacht hebben tot opsicht van soo-

veel menschen, slaven, die daer mede gaen ende geen ander bequaemer

nu daertoe weeten, den schipper etc. Mede is hier noch geen plaets, off

sijn wel versien van oppercoopl. soodat hij seer willich op mijn voor-
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dragen hem hiertoe heeft gebruijcken laetten ende de slaven sullen

een vader aen hem hebben, hij can ten deele hun spraecke. Sijn Ed. can

hem weder met t' eerste, soo gelieft, naer de cust comen laetten, In

de witte lijwaetten heeft seer goede kennis.

Eenen Piperius"), voor aelborst hier met tschip de Leeuwinne ge-

comen, sijnde een studies, ons van den predicant Georgius Candi-

dius '"), mede met ditto schip uytgecomen, als van Gerrit Servaes ^'')

voorgedragen, daerdoor gestelt was op tcomthr. Maslipath. als voor-

leser, doch daerna werde gants buijten sijn sinnen, duerende ontrent

6 weecken, alsdoen bequaem weder. Wij, door t' affsterven van den

predicant Folijnius "), geen ander hebbende, gebruijckten hem hier

in Palliacatta den dienst waer te nemen, siende d' acte, door Can-

didius ende Servaes hem verleent, inhielt, niet alleen bequaem tot een

voorleser maer een predicant etc. sijnde wel bij sijn sinnen ende hielt

hem seer wel stichtelijck ende stil tot groot genougen van ons allen

tot 2 daghen voor verleden Paeschen, dat hem weder de voorsz. plage

overquam; groote moeijte hebbe met hem gehadt, eenighe maenden met

goede wacht van soldaeten laetten bewaecken, op Medenblijck had-

den hem gestelt om naer Batavia te gaen, dan speelden daer soo den

dolleman, dat Sr. Visscher ^'j ende den schipper mij versochten hem

doch van tschip te nemen, nu siende geen off weijnich beteringe, dan

dat hem stilder hout maer onbequaem te dienen, hebben goetgevonden

hem van hier te senden om argernisse onder dese heijdenen te weeren.

Van den stant ende negotie der deennen is in missive pr. Meden-

blijck, tgeene ons bewust was, aengeroert, nu is haer schip den Water-

hont na Bengaele in de verleden maent vertrocken. lek can niet ver-

nemen, sij daer eenighe proffitabele negotie doen, hun schip Christ-

jaenshaven rescontreerden ons nu den 5 deser, doen van Maslipth. quam

ontrent Ponte de Penne, gaende nae Maslipath. Hun directeur vander

Moolen seijde mij, eer van Maslipath. vertrock, dat ditto schip was

verwachtende, dan niet seecker en wist, off nae Denemarcken soude

gesonden werden, alsoo d' admirael Crape hem in tminste daervan

niet gesz. Naer ick affmeten can, sullen sij (voordat het ontset uijt

Denemarcken becomen, daer se langhe naer gehoopt ende noch niet

compt) geen retour nae Denemarcken senden, geven wt, dat wel een

schipslaedinghe, gelijck Christiaenshaven is, hebben (de), dan ick can

niet vernemen wt degeenne die, soo in Trangebare als Maslipath. in
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hun packhuijsen hebbe, laetten sien, dat se sulcx connen tewege brengen.

Hun schepen sijn mede soo doorgeeten van de worm, dat onbequaem

naer Denemarken te gaen nae veele haer oordeel; mijn gevoelen is, dat

se Christiaenshaven weder naer Macasser sullen senden, alsoo verstae,

eenighe cleeden in Trangenbaere versaemeien, hun princijpaelste offi-

cieren wensten wel, dat hun gagie hadden ende als vrije lieden op

Batava. stonden, uijt sulcx can wel affgemeten werden, hoe hun saecken

staen, de Macassersche reijsen heeft haer op de been gehouden, sonder-

dat souden qualijck hebben connen wthouden.

Dengelschen in Arimagon gaen noch met bouwen van hun fort niet

voort, is noch, gelijck in missive pr. Medenblijck gesz. hebbe. Hun
oppercoopman van Armagon Mr. Thomas Jhonson ^"j quam met mij

van Maslipath. setten hem met onsse sloupe aldaer en passant aen,

conde niet vernemen, dat noch in tsin hadden met bouwen van tfort

voor te varen, doleerden seer over de force der inwoonderen ende dat

veel geplaecht werden van de caelle Ragis'"), die geern veel hebben

ende sij daertoe niet connen verstaen, dat temet aldr. wat inbruljade

causeert. De plaetse Arimagon is voor hun bijnae soo bequaem, als

voor ons Paliacatta, soo se willen de custhandel vervolgen ende de gastos

doen daer een fort te houden, dan, soo se lange draellen, soude wel

connen gebeuren, den Sr. de terra hun, als sijt begeeren, niet toe laeten

en sal een fort te leggen, maer wel den handel; tgevolch leert den tijt.

Met den Gentijfschen oorlooge staet noch als in vorigen gesz. Ider

siet uijt sijn ooghen ende behout, dat heeft sonder den Coninck terken-

nen. In heel Carnatica sijn geen plaetsen, off gevoelen de plage. Den

Coninck als oock Itteragie onthouden hun noch te velde ontrent Tiere-

boiere. De 3 neijcken, te weeten van Mandur, Sensier ende Tanjour sijn

in vrintschap, dan evenwel betrouwen den anderen niet, die van Sen-

sier neempt vast sijn voorige verlooren landen weder in. Is nu doende

tegen Casturangapa ^*), die Conimoer ende de omleggende landen tot

schier bij St. Thome gouverneert, die aparent in tonderspit raecken sal.

In messive pr. Medenbl. was oock gesz. dat de gijsen op Seijlon soo

sterck waeren gearriveert, tsedert is daer niet nae gevolcht, nu heb

verstaen van eenighe mooren, van Seylon comende, dat alle de Por-

tugheser macht van Goa nae Mascat, dat seggen belegert was, gegaen

te ontsetten.

Wt Suratta hebben gans geen noves, anders als U Ed. uijt dese
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neffensgaende copie van mesijvc, den 3e Septembr. alhier uijt Suratte

ontfanghen, gelieve te sien,

Sr. Adolff Thomasz. hout hem in Maslepath. tschijnt na de diamanten

wroeten sal, alsoo den tijt van cleeden voor sijn groot capitael te laeten

maecken hem te langh valdt, van sijn medegebrachte cooper heeft hier

van incomen niet betaelt, seijt, alles op Batavia voldaen heeft, vinde

het oock in den tolbrieff niet gestelt. Wij hebben niet naergelaetten

volgens U Ed. ordre alle eere hem nae behooren te doen, is in ons huijs

gelogeert.

Eenighe brieven, van d'Engels. in Maslipath. als Arimagon mij ge-

intrageert met versouck deselve te willen met dit jacht senden, hebbe

aen Sr. Marinus Louwijssen behandicht.

Hiermede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heere nae behoorlijcke eerbiede ende hertelijcke groete, bidde den

Almogenden U Ed. te willen spaeren in langdurige gesontheijt ende

voorspoedighe regeringhe, desen 20en October A. 1627 in tcasteel

Geldria.

U Ed. dienstwil, dienaer

Marten IJsbrants.

CCXXXIV. CORNELIS VAN NEYENRODE, FIRANDO
21 OCTOBER 1627').

E.Edele Manhafte wyse seer gestrenge Hr.

De nevensgaende geschreven synde ende het schip de Vreede voor

de loodge comende omme het silver inne te nemen ende naer costij te

gaen omme, soot mogelyck ware, s'anderen daegs te vertrecken, is

ons belast van wegen Cauwantsdonne, Gouvr. van Nangasacque, dat

geen schip van hier en soude vertrecken, voor aleer een Portugijs galliott,

dat verleden jaer schadeloos weder inne is gecomen, dat t' sedert alle

dien tyt heeft liggen timmeren, vertrocken waere ende dat ten minsten

10 a 12 dagen. lek hadde garn brieven van recommandatie van de

regenten van Firando aen do. Gouvr. gehadt, opdat ons schip eerst

soude mogen vertrecken, alsoo ick haer voorhielt den grooten interest,



1190 21 OCTOBER 1627

die d'Ed. Heeren Mrs. by ophouden van tselve schip leden. Sy seyden

plat wt, dat sy niet en derfden schrijven tegens het geboth van Cau-

wantsdonne, soo seer wert die man gevreest. lek sant evenwel den

tolck met brieven aen syn secrs. ende andere syne Raden, dat myne
vrunden syn ende versocht seer ernstelyck, dat ons schip soude mogen

vertrecken. Soo t syne E. begeerde, soude de galiotten een passé ver-

leenen, dat sy van dat schip niet en souden hebben te vresen, dewyle

men vreesde, dat het haer onderwegen soude wachten ofte op haer

passen, doch hebbe niet connen vercrygen, alsoo hy tot antwoorde gaff,

dit door last van Ouwaytsdonne ende Wontadonne geschiede. De oor-

sake van dit arrest is, dat met dit galiott werden gesonden ende ge-

bannen 5 groote Japanse Heeren met vrouwen ende kinderen, dat

Christenen syn ende niet en willen afvallen, syn anders ten tyden van

Teychosama ") ende Fidereesamma, voorige keysers, de principaelste

in de regieringe geweest, het schynt, hy haer om haer affcomste wille

ofte om eenige andere insichten niet en derff dooden, de Portugysen

wert belast haer datel. naer Goa ofte Indien te senden. Soo sy se in

Maccauw laeten blyven, sal men alle de Portugiesen, die in Japan

comen, om hals brengen, soodat sy goet bewys van dese heeren haer

vertrecken naer Indien sullen moeten brengen. De man, die Cauwayts-

donne aen my sent om dit arrest van de Vrede aen te dienen, seyde,

dat dit om best wille geschiede, want hy seyde, dat Cauwaytsde. my
liet seggen, soo ons schip voor dit galliott ende dit galliott door hart

weder ofte ander ongeluck quame te blyven, men soude ons mogen

te laste leggen, dat wy t' genomen en t' volck over boort gesmeten

hadde, omdat het niet wt soude comen ende soude alsoo onse saecke

noch erger ten hove werden, wt welcke woorden men lichtelijck conde

mereken, wat gevoelen Cauwaytsde. van onse saken heeft. Het galliott

is den 13en deser t' seyl gegaen ende Cauwaytsde. is den 8 do. al naer

boven vertrocken, laeten voorts den Hr. van Arima in Nangasacque,

totdat t' galliott t' seyl was. Wy hebben geen consent connen becomen

voor den 21 deser te mogen vertrecken. Aen desen Cauwaytsde. vrunt-

schap ofte vyantschap is seer vele voor de Compe, aen gelegen, t' is

seecker, dat hy ons alleen meer goets ofte quaets doen can als 25 Hen,

van Firando tesamen. Hy spreeckt ende handelt selver heel vele mette

keysers ende derff haer opinien wel controleuren, daer de heer van

Firando qualyck eene van haer Raden met alle beleeftheyt derff aen-
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spreken, soodat op een ander jaer niet alleene een brief maer oock

een eerlycke schenckagie aen hem sal dienen gedaen te werden. Wt
Japanse brieven hebbe verstaen, dat d' E.Heeren ambassadrs. den lOen

van de Japanse maent ofte den 19 Septbr. wt Miacco naer Edo syn

vertrocken, haer syn van keysers wegen 70 paerden bestelt ende haer

is eenige baelen rys, te weten 3 yder van 50 maten daegs, tot gastus

toegeleyt ende voorts sal men haer onderwegen herbergen bestellen.

Dit alles is wel een sonderlinge eere ende een stuck van grooter hope,

om alles tot een goet eynde sullen comen, maer het volckien van Sincan

is even op deselve wyse geconsenteert boven te comen, dewyle sy mede

als ambassadeurs gekent ende ontfn. werden. Can men lichtel. mereken,

dat het groote swaricheyt voor d' onse sal causeren, doch den tyt sal

alles leeren, sy werden door Fesidonne in Chineese cleederen gesteken

van diversche lichte stoffen ende haer hayr met roode bandekens op-

gebonden, soodat men niet en soude seggen, dat het volck is, die al haer

leven naect hebben geloopen. Sy syn den 19 deser met 3 bereken verby

Firando gepasseert sonder aen te leggen, alhoewel in de windt was.

Met dit schip gaet Sr. Pessaert, die syn joncqe in Nangasacqe vercocht

heeft. Hem is daer veele eere ende vruntschap van Cauwaydonne be-

wesen. Cauwaytsde. heeft hem doen thoonen seker Moorse rock ende

gordels, met gout en silver geregen, t' syn hier seer rycke stoffen, het

syn Persische stoffen. lek hebben de Moorse capnen. in Chiam wel

diergel. sien dragen, doch hy sal t' U Ed. beter mette mont connen

beduyden, als ick soude connen schryven. Cauwaytsde. heeft deselve

in seer groote estime gehouden. Soo het U Ed. geliefde, souden van

de custe ofte wt Persia selver soo wel stoffen als seer oude rocken

ontboden connen werden; men sal met sulcke dingen dickmaels meer

vruntschap werven als met heele groote presenten. Hy heeft een wey-

nich coper in de Vrede geladen, hem syn in dese syne voyagien vele

tegenspoeden gemoct, soodat te verwonderen is, een jongman, als hy

is, alles met soo grooten couragie heeft wederstaen. U Ed. gelieve hem

voor gerecommandeert te houden, alsoo hy een eerl, ende oprecht jong-

man is ende t' gaerne met eeren door de weerlt sien te comen.

In tschijven deser is my behandicht een brieff van Sr. Muyser wt

Edo, waervan de copie hiernevens gaet, hy vermaent van een brieff

van den Ed. Hr. Nuyts, doch daer is geene geweest. Ofte de cortht.

des tyts syne Ed. schryven belett heeft,, ofte dat die door haesticheyt
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vergeten is, blyft my onbekent. Dat Sr. Muyser van opinie is, dat sy

soo haest haer afscheyt sullen becomen, en can ick wt geene saecken

mereken, noch veel minder, dat sy d' Ed. Hr. Nuyts alleen sullen de-

pescheren, can ick qualijck gelooven, soodat meer te vreesen is, haer

afscheyt seer lancksaem sullen becomen, als te hopen is, dat het vroech

off tydelijck syn sall.

De onachtsaemheyt van Commandeur de Witt in Teyouhan stelt des

Compes. stant aldaer in seer groote swaricheyt. Hadde hy op de Japan-

ders haer doen insonderheyt op haer vertreck doen passen, alle dese

swaricheden souden achtergebleven syn, doch nu is daer niet inne te

doen als met patientie d' uytcomste te verwachten ende Godt de saecke

voorts te bevelen.

Wy becommen hier oock tijdinge, dat in de Leques gearriveert syn

12 a 13 persoonen, die van een gebleven galliott syn. Tgalliot soude

midden van den anderen door de cracht van twater syn gebroken,

soodat alle de principaelste, tot in de 40 persoonen, verdroncken syn.

Dit is slecht volckien, sy syn, soo men seyt, eerst den 16 Septbr. van

Maccauw gescheyden, doch off sij in meerder compie. syn vertrocken

ofte niet, daervan hebben geen sekerht. dan dat die van Maccauw of

Manilla op de custe van China ende nu op Japan dit jaer vele schade

hebben geleden. Daer is noch niemant van haer in Nangasacqe ge-

arriveert, alleene is dese tijdinge wt de Leques gesonden. Soo haest

meerder sekerheyts van dese saecke becomen, sal niet laten tselve met

de volgende schepen t' advyseren.

De fluyt sal 3 dagen, Godt de Voorste, naer desen volgen met partye

houtwercken voor Tayouhan ende soo veele Ta. silver, als by den

anderen connen brengen, als oock noch ptije. cooper om in de Vrede,

als syne houtwercken gelost sullen syn, te schepen, alsoo de Vrede niei

meer coper derff inne nemen.

Hiermede Ed. Manhafte, wyse, seer gestrengen Heer, sullen U Ed.

naer hertelycke groetenisse in de protectie des Alderhoochsten be-

velen, dien ick bidde, U Ed. in gesontheyt will laten continueren tot

zalicheyt. Actum op tComptoir Firando desen 21 Octobr. Ano. 1627.

. 1 ,r,. onderstont
Hiernevens gaet een timorsboom I?),

^^ „ *
,

, ,
U E dienstw. Dienaer

wt Nova Spanga hier gebracht, /^ i- ivt j
Lornelis van iNeyenrode.

staet in een baely met ysere banden,
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van treffelycheyt van tfruyt sal niet noodich

syn te schryven, oock mede een peereboom, die

geënt is ende peeren gehadt heeft ende noch een

daeraen is, is met een cinckande boome en ick

hebbe het alles Abraham du Bois ^) op het hoochste

belast. Hy heeft belooft daer wel op te passen.

Ick hope, U Ed. sullen aengenaem syn.

CLXXXV. HENDRICK VAPOER, AGRA 26 OCTOBER 1627 ^).

Vertooch

op tstuck van den specerijhandel ghedaen aen den Ed. Heere Generael

ende de Raden van India, verhoudende op t casteel Batavia.

Wij hebben U E. t' verleden jaer ten deele verhaelt, hoe daensiene-

lickheyt, het voordeel ende den treek van de speceryen door die van

Masilipathan in Hindustan onteert, te cort ghedaen ende tenemael

bedorven wert.

Daerenteghen oock enichsints voorghestelt, op wat maeniere die

door seeckre winste, ontsach voor de Compe. ende vreuchde haerder

erenstachtighe dienaers in dese ghewesten ghebetert ofte voorghe-

comen werden conde.

De nieuwe gheledene schade dan nu ende de versche geslaghene

wonden in onsen ghemoede verwecken onsen goeden yver ende be-

nodighen ons met alle schuldighe eerbiedichheyt andermael voor U E.

te comen, hopende ende verwachtende, dat ons diens meer ghepleechde

heusheyt ende ghedult niet ontbreecken en sullen, indien ons ander-

mael met alle billickheyt van den MasiHpathanschen handel te segghen

ghewaeghen.

Voor my, mynen tyt wert so cort, dat ick sorghe den blyden dach

in India niet te sullen sien, dat de speceryhandel alhier op eenen vasten

voet ofte tot volcomen luijster raecken ende dimmen sall, maer so

langhe my, des Comps, sout etende, den adem ende de polse in tlyff

slaen, kan niet laeten volghens mynen schuldighen plicht haer heyl te

versorghen na de maete des gheringhen verstants, my van Gode bedeelt

ofte door ondervindinghe becomen.
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Het en is wel niet mogelyck, dat U E. dese schaden ende smarten

so naeckt bekennen moghen, als wel te wenschen stondt, want al-

hoewel die met een hartelycke gheneghenheyt ende ghoede mceninghe

voorghestelt werden by ofte door, die hier op de plaetsen legghen ende

dese slaghen alle daghen in tharte ghevoelen, so ist heel wat anders,

tgeen men selve ondervont ende tgeen ons maer alleen gheseyt of

gheschreven wert.

Wanneer oock schoon by de boecken bleeck, hoe de foly alhier in

den jare 1625 tot 475, de nagelen 180, 190 ende de noten tot 100 ropias

de maon vercocht wierden, die althans gheen 200, 125 en de laetste

75 ropia sulck ghewicht, sulck ghelt haelen mogen, so en werden U E.

niet ghewaer, met hoe veele begeerten deerste ghetrocken waeren

ende na wat al wederwaerdichheden en dartelheyts, die dese broot-

dronckene ofte versaede lieden nu wel, ghelyck als aen de clederen

ghenaeyt, behoefden, hetgheene dit jaer U E. doch weghen de ghelichte

penninghen aen de lopende renten ghewaer werden mochten.

U. E. weten na hunne ervarenheyt ende verresiende oordeel, of haer

meer aen den Chormandelschen off aen den Gouserattschen handel

gheleg^ien is, doch ghevoelen wy met hartenleet, dat deen dander

bovenmaeten schadelyck is ende en moghen onses oordeels in dese

ghestalte niet bestaen, maer sullen moeten een van beyde ofte alle

beyde vervallen, tensy datter een alghemeyne ordre ofte andren voet

op tvercopen gheraemt syn ende conde die so wesen ende onder-

houden werden, dat dese twe ghewesten malcandren in dien volgens

de Compe. so merckelyck niet en schade als nu, terwyl het schynt, of

de speceryen niet van eene handt en quaemen ende dat men, teghen

malcander aencladdende, meer om veel als om wel en oirbaerlyck voor

de Compe. te vercopen trachte.

Dit jaer syn der 300, 500 jae by 800 ossen teffens, met specery ghe-

laeden, herwaerts ghecomen, die eenige by andre 8 mao. droeghen,

hetwelck de agrasche op de bloote tydinge, van Berampoer comende,

in een dach off twe 10, 15 jae 20 ropas. per mao conde doen sitten ende

werden de cooplieden van hier, Dilly en Laboor daerover niet buyten

reden also omsichtich en bevreest, dat se naulix 2 packen op eenen

tyt copen en derven, die der alvoren 20, 25 en 30 te nemen plachten.

Hierover en blijven ons de waeren niet alleen aen de handt ende

vruchteloos legghen, maer schaed de Compie. aen 3 of 4 kanten.
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Also en hebben tot op den dach van heden soveel goets niet ver-

cocht, dat wy de penninghen, tverleden jaer teghen een percento ter

maent ghelicht, afflegghen mochten, maer moeten bywylen noch ghelt

op renten nemen tot mondt- en oncosten, oversulcx dan vooreerst

blyven dinteresten op des Comps. hooft.

Also werden ten tweden alle speceryen alhier beneden hunne

waerde ghegheven ende ons een seer schadelycke marct ghestelt.

Also wert ons oock den anylhandel bedorven ende t' blaeuw teghen

alle redenen opgheiaecht.

Want die, die de speceryen hier comen vercopen, in tghemeen haere

penninghen aen indigo legghen ende, hun hun ghoet quyt ghemaeckt

hebbende, so se best mochten rotsen '"), bywyle 10, 12, 15 in ghetale en

doorlopen of doorsnuffelen alle anyl gevende dorpen, invoeghen dat

die men om 22 en 25 copen soude, tot 30, 35 off noch hogher gheblasen

en gheiacht wert.

Also spruijt het eene quaet voor ons uijt het ander, terwyl dese

lieden om hun vertrecktyt waer te nemen, hunne waeren binnenscoops

vercocht hebbende, den indigo terstont daeraen boven syne waerde

coopen.

Hierover werden oock de camelen ende carrevrachten so onmaete-

lyck opghedronghen, dat hetgheene wy andersints voor l'/2i 1% ropa.

de mao hadden, door haere groote hitte tot 2'/2 ghedreven wert.

Als se dan al van hier vertrocken syn, en syn wy haere schennende

handen noch niet ontghaen, wandt den ijver, die se hebben om op de

mouson off tvertreck van de persische schepen te comen, oock somtyts

door oncundt van taele en ghebruyck, jaeghen sy by de radgias ende

onderhorige boeren de tollen van 3 tot 7 ropias voor cameel ende

karren dienvolghens.

Eyndelijck syn dat de vruchten, die ons den herbst van Masilipathan

te vergonnen schynt,

U E. mochten nochtans redenen, voor ons swaer om bedencken,

hebben, die haer beweechden omme den handel van de cust te stijven,

onaenghesien de Compe. daerdoor in Hindustan so merckelycke schade

ghevoelt, waeromme ons bidden, versoecken ende aenhouden ydel ende

te vergheeffs syn moste. Ed, Heeren verschoont onsen yver, so wy nae

onse gherynghheyt te verre ghaen.

Wy hebben voor desen ghelooft ende syn noch van ghevoelen, dat
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in Suratta airede voor Hindustan te veele off immer ghenouch spece-

ryen ghesonden werden, sodat wellicht twederden van deselve weynich

min dan den gheheelen hoop gheven conde, indien der eenen ghoeden

reghel in tvercopen ghehouden wiert. Hiertoe comen nu noch meest al,

die U E, tot MasiHpathan sturen, derhalven en connen gheensints met

smaeck verswelget werden, want de Moor alhier is van eenen so selt-

saemen gheest ghedreven, dat men hem alle dynghen als met voreken

toelanghen ofte by duijmbreden uijtpalmen moet ende so haest als hem

den morghen een montvol meer te versorghen schijnt, als den avondt

nodich is, so walgett ende staet hem alles tot braecken teghen.

Laet ons nemen, dat deylanden van Banda ende de Moluccos soveele

vruchten gheven, datter U E, eyghentlyck mede verleghen syn, sulcx

dat die nergens als op dese twe plaetsen en weten te ghebruycken,

terwylen noten en foly verderffelycke waeren syn, die tyt ende myten

onderworpen blycken, waeromme lyckwel van de hant gheschickt

behouven.

Voegen wy der by, dat U E. cassa van t Generael Comptoir Batavia

quaelyck versien is ende dat se daerover voor de cust van Chormandel

gheen ghelt misschen en mocht tot opcoop van cleden,

eyndelyck come noch hiertoe, dat men dese ende wat aldaer verder

valt, qualyck derven kan om de goede winsten, die se gheven.

Seer wel; wy sullen onder U E. toelatinghe de saeck een weynich

hogher nemen ende seggen:

dat de winsten syn ende behooren oock der cooplieden eenighe oghen-

wit te wesen.

Om winsten hebben deerste reders schepen ende ghoedren in de ver

gheleghene Indias ghewaecht, daerna om haere winsten niet te sien

vercleenen ofte vernietighen, octroy versocht en dese noch teghen-

woordighe Compe. opgherecht ende bewinthebberen om die te be-

stuyren ghecoren etc.

Om winst ende met hetselve in sicht syn met d' Enghelschen in een

verbont ghetreden, dat door 1000 moyten, tien duijsent onderhouden

ende van hondertduijsent oirsaecken aenghevochten wert, eer een jaer

ten eynde loopt, sulx dat het byna schynt in spijt van de nature ende

teghen alle oghensienelyckheden staende ghehouden, gelyck U E.

weten, wat al wederwaerdichheden hun van die baetsouckende ende

wrcvelmoedighe lieden alle daghe ghebeuren, die se nochtans groot-
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moedelyck vertreden off oversien, opdat de Heren Meestren door

scheuringhe met de deselve gheen schipbreuck in haere winsten en

comen te lyden.

Gemelte Engelschen om haere winsten in dese gewesten niet te sien

verminderen ofte verhinderen hielden de gheleghenheden alhier so

heymelyck, ja so heylichlyck bedeckt, datser jaeren eenen handel ghe-

dreven hebben, die hun teghen haere onmaetelycke oncosten ende

cleen voordeel ghevende off schadelycke andre plaetsen den rugghe

styffden, aleer de Heeren Meestren tot rechte kennisse van saecken

ghecomen syn.

Met hoeveel slimme ghanghen, bedriegheryen, loghenen ende las-

terynghen sy oock desen handel alleen te behouden trachten, voor-

ghevende, wy waeren ze' schuymers, verspieders, dieven, die men

gheen toeghanck en behoorde te gonnen, also niet dan met gherooft

ghoet te handlen ende handelende eenen betren buyt te maecken

hoopten, is U E. buyten twyffel ghenouch bewust.

Hoe diep nu doch dese Hindustansche handelplaetsen weghen haere

winsten in U E. harten ghelegert leggen ende hoe na hun de cust van

Cormandel gaet, dat is, wat menichte van speceryen daer slyten, waer-

voor off met wat winsten die vercocht werden, daer nu oock hoe

nodighe ende voordeel ghevende retoeren die daerover becomen, is ons

wel niet bekent, maer tis dubbel seecker, dat dese speceryen van daer

niet hier ghebracht werden om schade te doen.

Waert my gheoorlooft te vraghen en te spreecken, ick soude met

sommige beniaensche cooplieden alhier seggen.

Moeten de speceryen doch hier comen, waerom en werden se niet

van Batavia herwaerts ghesonden, opdat se in eene handt blijven ende

de Compe. de winst gheniete, die de Maslipathansche cooplieden op

deselve hier in Hindustan doen?

Ondertusschen is dit de Cust van Chormandel ende datselve Masili-

pathan, daer Sr. Adriaen Willemsoon Goere saligr. schreeff, datter van

d' onse so smadelycke clenichheden gheleden werden, dat een ghoet

dienaer van de Compe. syn hart te smelten scheen, siende, dat ons

opgheleyt was, des Comps. coopmanschappen alleen aen eenighe wey-

nighe, die den handel verpacht hadde, te vercopen, dat se, alle andre

cooplieden uyt de logie werende, daervoor ghaeven, tgeen hun ghoet
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dacht, al hetwelcke, voor U E, oghen ghecomen synde, den Heere

Generael de Carpentier (als my by copie van een van syne brieven

ghebleecken is) so verre beweechde, dat de meninghe ghenouchsaem

was des Comps. comptoiren van daer te lichten ende die van de Cust

ofte den Coningh van Golconda eenen ernstighen oorloch aen te doen,

doch om U E. ghedult niet te misbruycken sullen dat berusten laeten

ende nadat wy alvoren yetwat van de sieckte in tghemeen, daerna door-

saecken van deselve wat ontledet, oock wat van deygenschap deses

handels gheseyt hebben, tot de ghenesinghe comen, die door Godes

zeghen ende genade in U E, handen staet, want na der doctoren seggen,

doorsaeck wechnemende, neemt men oock de sieckte wech.

Beyde dese casten van Suratta en Chormandel gheloven wy met

malcander aldus niet te connen bestaen om twe bondighe redenen,

namelyck sowel omdat Berampoer, Agraa, Dilly, Lahoor, Casmier ende

Caboul soveele speceryen niet verdraghen en connen, als van beyde

dese plaetsen daer ghevoert off ghebracht werden, maer insonderheyt

omdat se uijt gheen eene handt vercocht of in tvercopen gheen ghe-

lycke lynen getrocken en werden.

Weshalven souden U E. connen de meeste voordeel ghevende

plaetse van beyden aenhouden ende dander (als men seyt) braeck

laeten legghen voor twe jaeren, Wy dwaelen weghen de lieffde tot het

landt, daer wy verhouden, of wel tis waerachtich, dat de Cust van

Suratta de nutste ende de meeste voordeel gevende van beyden is;

tgheen wij billick aen U E, bescheyden oordeel verblijven moeten; den

Ed. Heer Gouvernador Speult zaligr. door last van sijne meerdre hieuw

in de eylanden van Amboina eenighe duijsenden nagelboomen om, op-

dat de Spaniaerden off Portughesen dese vruchten niet ghenieten ende,

niet ghenietende, de marckten niet bederven en souden ende donse

te meer ghelden mochten.

Lust U E. den speceryhandel van Hindustan hooch ja als tot de

woleken te sien rysen, sy doen van 3 dinghen een, dat is,

Sy houden den boom van den Cormandelschen handel om,

offte besnoeyen syne tacken also voor twe jaeren, dat hy maer alleen

soveele vruchten en gheve, als aldaer tot nodruft van node sy, tgeen

aen tvyffden deel ghenouch wesen mocht ende seynden te meer in

Hindustan,

so niet, nadien de speceryen weynich in tbesondert in Berampoer,
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Agra, maer voornamelyck in Lahoor ofte thoff van den Coningh ghe-

sleten werden, in ghevalle U E. gheensints ghoctvinden en conden de

Custsche speceryhandel voor een so clenen tyt te schorten ofte te ver-

minderen, alhoewel myns bedunckens door dien middel oock de ver-

lorene vryheyt ende aensienelyckheyt des handels aldaer den neck

onder t' juck heenen rucken ende thooft bovensteecken conde, U E.

segh ick, belasten Souratta ende Masilipathan na malcandren te luijs-

tren, dat is de hooffden van beyde de plaetsen overleggen, wat laec-

kinghe "") van ghewichte, wat vrachten, tollen ende verdre onghelden

(tot Berampoer ofte insonderheyt Agra, daer des Comps. uyterste epde

t' hoff naest gheleghen comptoir is) vallen ende doen daarna in alle

plaetsen, diet alles daer affghe eken , . na . . dicht off verre

leggende vercopen tot alsulcke . , . marckt

Dan soude de Heer Commandeur van den Broeck oock meerder lust

hebben omme syne comptoiren Suratta, Amadabade en andre alleen

tot nooddruft te versorghen ofte so eenen ghoeden regel te doen onder-

houden, dat se reeckeningh na malcander (en voornamelyck na de

plaets, die de hoochste marckt haelde) maecken ende hun vougheii

mochten, ofte sou te meer derwaerts seynden, want anders wiert den

Masilipathanschen handel tevergeeffs geschort, besnoeyt ofte beyde de

plaetsen belast na malcanders pypen te danschen.

Doch isser om ghevoechelyck daertoe te moghen comen in dit Hin-

dustan, als wy andermael gheschreven hebben, een hooftsomme van

80000 off wat meer rijalen boven de gheeyschte ladinghe van node,

opdat men, als de schepen vertrocken syn, de speceryen tot haeren tyt

bewaeren conden, andersints moet men die wel veel maelen tot opcoop

van cleden of anyl binnen waerdye vercopen,

daer de beniaenen van Guseratt ghewent syn op te letten, die syn E,

ofte die onder hem staen, hier door de keel af soucken te steecken ende

te villen, als men seght, copende aldaer, hetgheen sy ghewent syn hier

te seynden en te voeren, daer syt in tghemeen voor onse oghen vercopen,

eenichsints de hant lichtende om ghroote oncosten ende interesten te

schuwen, hetwelck ons alhier datelyck doet stil sitten ofte hun niet

alleene volghen, maer beneden haer vercopen, hetwelck de Compe, veel

schadelycker is, dan offer so veel meer herwarts opghesonden wiert om
uyt onse handen te vercopen, als U E. niet swaer om begrypen valt

Het voordeel nu, dat dese beniaenen ghevoelen ende de winsten, die
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de Masilipathansche cooplieden doen op de waeren, die se van daer

hier brenghen, en souden voor de Compe. niet te versmaden syn.

Stemmen in Europa veele cooplieden met malcander, recht men om
gheenen handel te bederven een Compe. op, verenicht d' een Compe.

met dander.

spannen hier bywylen beniaenen tsaemen en besluyten of verbinden

malcander tot sulcken pryse of niet te vercopen,

roeyt men duysenden bomen uyt om onse nagelen hoger te doen

ghelden, hoe en soude het hier van de ledemaeten van eene selve

Compe. niet voughen ofte vallen eenen ghoeden voet by U E, ofte

hunne (?) ghelaste te volghen in tbruijcken van haere waeren omme
des Comps. speceryhandel tot eenen bloeyenden staet te sien op-

luycken.

Onsen schuldighen plicht, de liefde tot des Comps, voordeel, het

betaemelyck verdriet, dat ons tharte knaghen ende tbloedt sieden doet,

dwynghen ons soveel aen U E. te schrijven, ist niet met so beweghende

ende cierlycke woorden, als wy liever souden, ten minsten ist wette-

lyck ende achten wyt so warachtich, als wy allome syn en blyven

Op U E. comptoir Agraa U E. tot dienst verbonden

desen 26 October 1627. Hendrick A. Vapoer.

Aaenhangh.

D' Engclschen hadden t' jaer 1626 alhier 50 packen nagelen ghe-

bracht, daer sy ons seer mede in de wege waeren, als aen syn Ed. voor

desen gheschreven hebben. Dit jaer nu hadden sluijpswyse van seeckre

vrije lieden op Batavia een gedeelte van 60 picol tot 50, 55 oock 60

ryalen tpicol ghecocht ende den schipper Sijmon Jansen -") met ghe-

schencken beweecht (so den Engelschen coopman alhier vertelt heeft)

sonder kennisse van U E, ofte des Comps. gherechtichheyt te voldoen

in te nemen, alhoewel die in groote cruijtvaten geslaegen waeren, de

soetichheijt van dese winste hier met so openbaere schade van de

Compe. proeven ende ghenieten, sal se, so selve uijt hun ghemerckt

hebben, na andre meer hier te voeren doen trachten met gelegentheyt

van eygen scheepen, alse doen niet en hadden, doch U E. gewonelycke

voorsorghe ende omsichtichheyt sal connen verhinderen dat se noch

nagelen, noch andre speceryen by nachte en ontyden, ghelyck se voor-

nemen en airede meermaelen gedaen hebben, scheepen en moghen,
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waermede wy U Ed. de heylsacme voorsorghe des Alderhoochsten

bevolen laeten ende bidden die, wanneer de dinghen van meerder

gewicht ten eynde ghelopen oftewel yet wat in stade staen, dat se

alsdan haere medelydende oghen gelieven op den om hunne hulp aen-

roepende speceryhandel van Hindustan maer in sonderheyt tcomptoir

Agraa te slaen, ondertusschen syn ende blyven als vooren

U E. dienstwillichste

Hendrick A. Vapoer,

CLXXXVI. JOHANNES VAN DER HAGEN, THAYWAN
29 OCTOBER 1627'),

Ed. achtb. Manhafte, Wijse, Voorsienige ende seer discreten Heere,

Mijn heere, naer behoorlycke salutatie verhope ende wensche, UE,

in goede voorspoet ende gesontheyt noch wel varende syt, hebbende

volgens myn schuldige plicht ende U Edts. begeeren niet connen naer-

laten t' adviseren t' gepasseerde, daer behoorlycke kennisse van heb

becomen, t' sedert den 12 Meij wy onder de vlagge van den E, Hr.

Nuijts van Bata. door U Ed. ordre syn gedepescheert naer Teyouhan

te vertrecken. Op den 21 Meij, wat te verde buyten Bancka synde, ge-

raeckten t' jacht Ouderkerk op den middach op eenige coraelclippen

vast, door de bysynde boots wat gelicht ende het water bestont te

wassen, wederom van hebben geworden, naedat wy 3 a 4 uren daerop

hadden geseten. Den 23 do. doordient t' jacht van vuijlte de traechste

in tseylen wiert bevonden, is by de E. Hr. Nuijts ende den Raet oirboor

gevonden t' selfde te depescheren recht door sonder ergens aen te

loopen sich naer Teyouhan te voorderen. Op den 16 Junij onder d'

eylanden van Maccauw gecomen synde, hebbe een groote chyneesche

jonck sonder pas becomen, ophebbende 150 coppen, daer wy 80 van

overnamen, onsen stierman ende myn broeder met 14 coppen daerop

overgaende, het cargo meest peper, weinich nagelen, olyphantstanden

ende anders, hebben 4 leggers ende eenige sacken peper daerwt ge-

licht ende overgelevert. Den 20 do. is de jonck door strom onder d'

eylanden, daeruyt in zee moesten setten, van ons verdreven, loopende

met syn fock naer eens schietens telcens naer de wal, niet wetende,

76
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wat noodt haer is overgecomen, dan verhope, ofte Godt haer in Japan

wel mocht behouden hebben.

Den 27en Junij syn wy, Godt loff, met het jacht hier buijten ter

rheede gecomen ende U Edts, missive desselven daegs aen den Hr.

Commandeur de Wit overgelevert, 2 dagen daeraen is den E. Hr.

Nuijts hier mede wel aengecomen, mette andre jachten eenige dagen

in de eylanden van Maccauw geweest synde.

De jachten Ouwerkerck, Sloten, Cleen Heusden ende Queda syn

op den 28en July om onder Lamo ende Pedra Brancka op de Portu-

giesche navetten te cruijssen van hier vertrocken, daer Ouwerkerck

ende Cleen Heusden noch niet en syn wedergekeert, dat ons geen goet

bedencken en geeft. Queda, dat op gegeven ordre naer Japan beoosten

t' eylant Formosa soude sien te comen om met eenen eenige plaetzen

onser vyanden te ontdecken, doch door storm in de Piscadores ver-

ongeluckt.

Den 18 Septembr. verthoonden haer des morgens vroech 2 Spaense

galleyen, die, soo langs t' riff heen comende, tegen den avont ver-

trocken, hebbende schoon ende stil weder om ons te besichtigen gehadt

sonder anders wat t' attenteren ofte op ons voor te nemen. Wy dachten

den langen gedreygden windt nu op ons lant wilde waeyen, dan, Godt

loff, tsedert niet vernomen.

Ende doordien de E. Hr. Gouvr. Nuijts syne legatie naer Japan op

tspoedigste gesocht heeft te vorderen ende in syns E. absentie door

tvertreck van den E. Hr. de Widt dese plaets niet onversien en soude

wesen, is derhalven by zyne E. ende den Raedt goet gevonden mynen

persoon te verkiesen tot een overhoofd ende sulcx by den E. Heer

Commandeur ende syne raede op den 25 October geconfirmeert ende

doordien syne E. met de jachten Erasmus ende den Haen eerstdaegs

stont te vertrecken, derhalven my op den 27en do, tot een overhooft

deser plaetse publijckelyck heeft geauthoriseert, verhoope ende bidde,

Godt my door syne genade wil verleenen my soo te gedragen, dat

sulcx tot synder eeren ten dienste van de Compa. ende U Edts. ende

synen Rade volcomen moge vergenoegen, verhope metter tydt in des

Compes. affairen beter geuseert te werden, daertoe myne neersticheyt

ten wttersten naer vermogen aen sal wenden.

Het cargasoen, geladen in de jachten Erasmus ende den Haen, be-

staende in ontrent de 800 picol witte rouwe Chynesche zyde ende
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andere coopmanschappen, verhope U Edt. tot groot contentemcnt ende

de Hen. Mrs. sal verblyden, daerdoor haer Ed. de negotie by de om-

leggen [de
|
geallieerde connen wtgebreydet werden, daer sooveele ge-

moederen met harten syn naer haeckende, all hier door verhopende

dien langgewenschten handel, eenmael becomen, door Godes genade

te sullen continueren, byaldien het aen geit maer niet laten manc-

queren, die jegenwoordelyck door het lang tarderen der Japansche

retouren grootel, gebreck moeten lyden, daerdoor de chyneese coop-

luijden, alhier gecomen, niet connen betaelt werden, maer met prac-

tycke tot naedeel van den handel ende haerder groote schade

opgehouden werden, die verhope, door de compste van Japan mogen

voldaen werden, sulcx ende meer U Edt. wt de resolutien ende mon-

deling rapport door den E. Hr. commandeur sult connen verstaen, daer

my toe refferere ende sal ondertusschen niet naerlaten tot becominge

van schoone syde myn wtterste devoir te doen alsmede voor te comen

de groote onderhanden"), dan hope U Edt. daervan te deser tyt sult

vergenoucht wesen.

Hier Mede

Ed. achtb. Manhafte Wyse Voorsienige ende seer discrete Heere

ben t' sampt U Edts. raden in de protectie des Alderhoochsten be-

velende

Actum in tCompr, Tayouhan Ay. 29 Octobr. 1627,

onderstont

U Edts. dienstwillige onder-

danigen dienaer

Joannes vander Hagen.

CLXXXVII. GERRIT FREDERICKSZ. DE WITT, BATAVIA
18 DECEMBER 1627').

Verhael van t' gepasseerde op de Custe van China ende remon-

strantie, wes om t' becomen der volcomen Chinesen handel van noode

sij.

Geleden 20 maenden hebben wij den Ed. Hr. Generael Pieter de

Carpentier een remonstrantiken ofte cort verhael om aen den langh
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gewensten Chinesen handel te geraecken doen ter handt stellen (waer-

van hier nevens de Copie gaet), doch alsoo de constitutie des Comps.

staedt (gelijck sijne Ede. ons dede weten) den eijs daerinne te voldoen

doen ter tijt niet toe en liet, soo heeft sijne Ede. daerinne ten princi-

palen niet vermogen te disponeren,

Ende alsoo des Comps. staedt op de Custe van China t' sedert vrij

wat verandert is, sulcx dat om tot den volcomen handel te geraecken

wel een meerdere, als wel verthoondt hebbende, remedie dient, soo

hebben wij niet cunnen naerlaten (deinckende het onse schuldigha

plicht sij) U Ede. dit neffens t' vorighe (waeraen wij ons ten dele

gedragen) te verthonen (verhopende, hetselve ten goede sal geduijdt

ende soo veel mogelijck aengenomen werden).

Het is nu wat meer als een jaer, dat eenen Itquan (eertijts tolck der

Compe.) hooft der Chinesen rovers vijt Teijouan sonder onse kennis

gevlucht is ende sich op den roof begeven, vele joncken ende volck

vergadert heeft, waermede hij de gantsche seecusten van China seer

ontstelt ende het geheele landt, steden ende dorpen raseert ende ver-

nielt, waerover oock gene seevaert op do. custe meer gebruijct can

werden ende alsoo dat lant sonder de seevaert niet veel bestaen en can,

soo hebben de grooten van China, namentlijck den Conbon ende tou-

tock, als andere meer regenten der proventie van Hocksieu, door onsen

coopman Simsou, wonachtich in de revier van Chincheu, aen ons doen

versoecken, dat de Compe. haerlieden tegen desen rover wilden comen

assisteren,

Ende alsoo wij dachten, de Compe. door dese gelegentheijt tot den

gewensten handel wel mochten geraecken, soo hebben wij met advijs

van raden aen den gemelten Conbon ende toutock der Compe, assisten-

tie (mits dat wij den vrijen handel daerdoor mochten genieten) toe-

geseijt, alsmede dat wij ons met eenighe macht, die in Teijouan conde

gemist worden, naer de rivier van Chincheu souden vervoegen om met

den toutock, die sijn residentie aldaer is houdende, desaengaende te

spreecken.

Daer comende, sijn ons datelijcken ter handt gestelt de antwoorden

op onse gesondene missiven, waerinne hunne E, verclaren, soo wij den

rover wilden verdrijven, dat sij aen de Compe. den vrijen handel

souden verlenen, dat een ider vuijt haer lant, soo op Batavia, Teijouan
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als elders t' onswaerts sal vermogen te handelen, waertoe sij beloven

van haren Coninck behoorlijck acte te verwerven, hierover hebben wij

met den Toutock gesproocken, die ons tselfde mondelingh bevestichde,

weshalven wij goet gevonden hebben met de vijff jachten Erasmus, de

Vrede, den Haen, Slooten ende Cleen Heusden, mitsgaders vier

Chinese joncquen naer den rover te gaen soecken ende met hem in

tvrientlijck (alsoo hij, soo langh hij op see geweest is, daegelijcx met

jonckgens door sijne missijven ende presenten onse vrientschap gesocht

ende onderhouden heeft), soo het doenlijck was, te tracteren.

Naer eenighe dagen sijn wij met den anderen jegens den avondt

voor des beers baij, daer hij met de sijnen in lach, sterck sijnde ontrent

3 a 400 joncquen, geanckert ende naer hem gesonden hebbende (ge-

lijck hij des morgens 2 expresse met sijne missijven ende presenten

aen ons gesonden hadde, daerin hij alle vrientschap versochte ende

met ons wilde comen spreecken) , soo heeft hij ons doen weten, dat

sijne medemackers hem t' onswaerts niet wilden largeren, doch echter

dat hij comen wilde, waerop wij met den raet goetgevonden hebben de

jachten ende joncquen jegens den morgenstondt het gadt, daerinne hij

lach, soo nau te besetten, als mogelijck ware, ten eijnde, soo hij met

vrientschap niet en wilde, met vijantschap ons devoir doen souden,

maer onverwacht is desen rover met vele brantjoncquen ende alle sijne

macht ende volck (die hij schrijft 60 a 70000 te wesen) twee vuren

voor daegh (soo wij besich waren om resolveren) op ons gevallen, die

wij door Godts genade alle ontcomen bennen vuijtgesondert een joncq,

waerop 20 Nederlanders sijn, die wij hem als in vrientschap vijt de

revier van Chincheu toegesonden hadden.

Denselven rover, die om de Noord liep, hebben wij niet cunnen goet-

vinden terstondt te vervolgen, eensdeels om de veelheijt der brand-

joncquen ende ten anderen om der twee costelijcke jachten Erasmus

ende de Vrede, die ontrent ses tonne gouts incoops goet geladen hebben,

niet ten vuijtterste te perikeliteeren, alsmede om de stilte, die, onder

het landt sijnde, onderworpen ware, sulcx dat den rover met de bran-

ders het besette gadt ons dede ruijmen ende soo voort naer de Noord

gelopen is.

Wij duchten (gelijck hij ons voren wel hadde laeten weten ende de

grooten in China oock voor vreesden), dat hij sijn devoir sal doen om

naer de revier van Chincheu te comen ende aldaer alle het landt ende
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joncquen sal soecken te distrueren, waerdoor des Comps, capitalen

ende staedt wel groot perijckel moet loopen, van sijnder sijde de

goederen, waervan t' geit aldaer in Simsous handen staedt ende van

wegen de grooten in China den gantschen handel eerst, vermits het

distrueren, geen handel sal sijn ende ten anderen de groote, haer van

de Compe. sonder hulp vindende, in toecomende wel mochten ophou-

den, doch om dit soo vele voor te comen als in ons vermogen was, soo

hebben wij de jachten den Haen, Slooten ende Cleen Heusden mits-

gaders de drie Chinese joncquen, ider met 20 Nederlanders gemant,

van ons derwaerts gesonden. Wij vertrouwen, dat sij, als nu de rovers

voor vijanden kennende ende op haer hoede sijnde, denselven goede

affbreuck sullen connen doen, waerdoor de grooten in China hare

macht, die ontrent 100 joncquen sijn, bij d' onse voegende, den rover

ten dele wel sullen cunnen wederstaen, maer alsoo dese remedie sor-

gelijck ende met merckelijcke perijckfeljen vermengt is, ten eerste dat

onse jachten ende joncquen voor de aencoomste der rovers in Chincheu

niet wel en sullen kunnen wesen (ten ware de rovers veel tijt soeck-

brachten om onder wegen te grasseren), sulcx dat d' onse ende der

Chinesen macht niet bij den anderen ter rechter tijt en quamen, ten

tweeden, off al bij den anderen comende, al sufficant genoch sullen

sijn, daerenboven noch meerder swarichcden, die aldaer souden cunnen

ontstaen.

Soo ist, dat (onses oordeels, doch onder corectie van U Ede.) de

Custe van China, terwijl de grooten op ons sulcx versoecken (als haer

niet sufficant genoch kennende) door des Compas. macht met het

voorste van het aenstaende suijdermousson behoorde gesuijvert te wor-

den, waerdoor de Chinese natie eeuwichlijck aen de Compa. verobli-

geert souden blijven ende den vrijen handel vast ende bondich soude

becomen werden, doch hiertoe en is met geen clene macht te genaecken,

want oft gebeurde, dat de rovers nu voor het ontset allesints de over-

hant behieuwen, soo sullen sijluijden noch veel machtiger werden ende

ingevalle sij al schoon ten dele gekrenct wierden, sulcx dat sij met

een clene macht wel conden gedistrueert werden, soo sijn der noch ver-

scheijden wichtige redenen, die ider in tbijsonder wel een treffelijcke

vloote requireren.

Eerstelijck, dat Maccau wel vermeestert ende aen des Compes. candt

dient, waervan wij de redenen, vermits U Ed. deselve wel ende voor
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langh bewust sijn (ende in onse vorighe ten dele staedt), hier niet ver-

halen en sullen.

Ten tweden, soo wert Teijowan van onsen algemenen vijandt in de

Manijlla sulcx gedreijcht ende dagelijcx sulcke oorlooghspreparaten op

gemaect, dat, soo Teijowan door geen treffelijcke vloote ontset en wert,

te duchten staet, wel in de vuijtterste noodt mochte geraecken, wat

seeckerder hier van sij, sullen wij UEd. door missiven vuijt Japan ende

onse gevangen doen verstaen; hoe veele de Compe. aen den handel van

China ende Teijouan bij vervolch derselve gelegen is, syn U Ed. mede

wel bewust.

Het sal oock geheel nodich wesen, dat Teijouan gestadich met 400

coppen beset blyve, daerenboven 4 a 6 jachten, bequaem om te cruijsen,

vuijt dese coppen moeten beseth worden, tfordt, de logie, de dorpen

ende de havens van Wancan ende Tacauja, dat wel de noodichste ende

de naeste sijn, als mede 3 a 4 joncquen, die gestadich soo bij Suijen

ende bij Noorden dienen te cruijcen, ten eijnde de coopvaerders en

de visschersjonckgens onbeschadicht mogen gaen ende comen. Wij

souden oock voor geraatsaemst houden, dat U Ed. (tot sulcken vloote

geresolveert hebbende) een expressen ambasade naer de Custe te

stieren resolveerden eerst om den toutock van U Ede. meijninghe kundt

te doen ende voorts om naer verrechter saecken naer den Conbon te

reijsen ende de belooffde acte van publijcke lisentie te procureren, wij

twijffelen niet, ofte dit soude alles wel gaen ende de Compe. sal den

vrijen handel bccomen.

Watt de Japanders oock in de sin hebben, dat sij schelmachtich 15

der inwoonderen van Fermosa vuijt het dorp Sinccan naer Japan ge-

voert hebben, can U Ede. mede wel affmeten, onses oordels om aen

den keijser van Japan de souvereijniteijt van dit eijlandt aen te bieden

ende off den keijser sich niet behoorlijck van dit bedroch en liet infor-

meren, maer hetselve acsepteerde ende enighe macht derwerts stierden,

soo soude het mede gheheel nodich wesen een goede vloote derwaerts

te seijnden. Hoe den vijandt vuijt de Manijlla sich aen d' Oostsijde aen

tNoordeijnde van Fermosa versterct heeft, sullen U Ede, cunnen ver-

staen ende off denselven met een redelijcke macht van daer niet wel te

drijven soude wesen, gelieve U Ed. neffens alles, wat wij vertonen,

in bedenckingh te nemen ende naer U Ede. gewoonl, discretie daerinne

disponeren.
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Eijndelingh sijn van de gemelte rovers noch twee groote swaricheden

te verwachten, weshalven het wel nodich ware, een groote macht t' haer-

waerts te verdelgen gesonden wiert. Eerstelijck, dat sij met onsen alge-

menen vijandt aenspannende, Teijowan wel souden mogen soecken te

overrompelen, ten tweede, dat onses bedunckens wel het slimste ende

aparentste is, namentlijck dat, alsoo de rovers in China, Japan nochte

(vermits met ons nu vijandelijck gehandelt hebben) in des Compe.

jurisdictie niet mogen haer rust ende residentie plaets nemen, met die

vuyt Satsuma wel mochten overeencomen ende met den anderen

Teijouan soecken te vermeesteren, sulcx geschiedende (dat Godt ver-

hoede), 800 soude Teijouan altijt een roof fnest ende bril voor den

Chinesen handel wesen, al waert schoon, de Compe. daernaer elders

den handel vercregen, wij souden die van t' Satsuma oock soo wel niet

weder vandaen crijgen, als wij onsen allen gemenen vijandt wel souden

cunnen doen, omdat hij volckrijcker (ende oock een voeder ende op-

houder der rovers) is, die oock het eijlandt Lequeos grandes geocupeert

heeft, waervuijt lichtel. te oordelen staet, den heer van tgeseijde t'

Satsuma sijn rijck door de ophoudingh van dese rovers wel vorder

mochte soecken vuijt te spreijen,

Actum Batavia den 18en Decemb, 1627.

Onderstondt

Gerrit Fredericxsz. de Witt.

CLXXXVril. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
25 DECEMBER 1627^).

E. Ed. Erentfeste Manhafte Wijse Voorsienige ende Zeer Ge-

strenge Hr.

T' sedert mijnen jonghsten per via de Masilipatam hier niet sonders

gepasseert, alleenlijck dat alle dien tijt tot mijn groodt leedtwesen pr.

fautte van contant geconsumeert ende sonder negotie doorgebracht

hebbe, mede in tminsten geen specerien als tot leegen prijs hebbe

connen vercoopen, d' oorsaecke daervan sullen de Ed. Hren. hiernaer

verstaen,

Den 11 Octobr. ariveerden alhier ses Engelse scheepen, die tver-
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leden jaer van hier met veel perticuliere cleeden derwarts vertrocken

waren, te weten den Willem, Blessing ende Descouvrij, t' jaer voor-

leden in tlandt gecoomen, dander den Palsgraef ende den Dolphijn over

twee jaren, d' Exciens van costij, waren aen Madagascar ende d' eij-

landen van de Comoris geweest om op hare scheepen, die uijt Enge-

landt verwachten, te passen, brachten weinich contant (hoewel over

twee hondert duijsent flor. die op interest genoomen hadde, schuldich

waren) dan veel pr.ticiiliere coopmanschappen van specerien, nagelen,

nooten, foelij, sandelhoudt, schilpadtshoorn, radicx China ende anders,

waer ons de negotie zeer mede bederven ende de specerien in tvoet-

sandt brengen, gaen de nagelen voor hondert ende thien mamoedij de

dertich pont Hollants, daer ick se voor desen tegen twee hondert ende

thien vercocht hadde. Ingevall dit met d' Engelsen soo blijft conti-

nueren ende de Cust Cormandel jaerlycx van meerder, alsser vertiert

can worden, geprovideert, sal den inlandtschen handel met specerien

haest voor de E. Compa. meer verlies als avanco geven.

De Engelsen senden alsnu drij scheepen naer Engelandt, te weten

den Palsgraef, Dolphijn ende Descouvrij, geladen meest met Malla-

baerse peper, hier tegens vijfthien ende sesthien mamoedie de dertich

pont Hollants ingecocht, dat tegen ses ende een halve reael de sack

bedraecht. Voorts tweehondert balen sijde t' voorleden jaer hier aen

landt gelost, weinich indigo baijana ende sirchees, pertie salpeter ende

groote quantiteijt dotia dolgua ofte seilcleeden, breede baftas van acht

ende veerthien mamoedij het stuck.

Dander gaen al tsamen naer Ormous ende de Blessing met een carga-

soen costij, daer ons de negotie oock niet weinich moeten bederven,

voeren daerenboven veel moorse goederen van hier derwarts, soodat

in alle manieren maer contrimandiers van onse negotie sijn.

Op den 4 Novembr. ariveerden alhier (Godt danck) de Ed. Hr. Admi-

rael Willem Janssen, Raet van India, t' Cargasoen voor Parsia ende

hier hebbe volgens d' ordre gedestribueert, van tgene hier blijft waren

over de helft aireede schuldich, soodat weinich contant in de hant

behouden sal om t' geeijste costij ende t' geene noodich t' naeste jaer

voor tvaderlandt te provideren.

De Ed. Heer sagen geern, dat de scheepen vroeger van hier naer

tvaderlandt ende costij afgevaerdicht wirden, mijns oordeels isser

anders geen middelen, alsdat het comptr. een jaer in voorraet van con-



1210 25 December 1627

tant geprovideert blijft, soude alsdan gevoechelijcken de scheepen pmo.

Decembr. connen versenden,

Ingevalle de novos, dat Godt geve, w^aer is, daer men eerst het rechte

finael in Parsia van sal connen verstaen, datter noch vier Portuguese

galionen gebleven zijn, sullen de twee bequaemste scheepen hier in

tvaerwater houden om met een cargasoen specerien volgens de Ed.

Hren. ordre naer Mocha te gaen en te sien, vfat aldaer nu ten dienste

van de Ed. Compa. te verrichten is.

Verstaen, het heele landt nu onder de Arabieren staet, die alle de

Turcken meest verslagen ende verdreven hebben, van daer connen de

scheepen in tijts Ormous aendoen ende de zijde (dat den oppercoopman

Visnicht geaviseert hebbe tegen dien tijt vaerdich te maeken) herwaarts

brengen ende alsdan met tgene hier claer is als vooren pmo. December

Europa te versenden, daertoe Godt Almachtich sijnen segen wil ver-

leenen.

Verstaen, den Mongol Coninck Sia Seliem ^) doodt is, dat onge-

twijfelt groote troubbelen vooreerst in tlandt sal maeken, daer aireede

begintsel hier van sijn, soude het schip Dordrecht ende die naer Parsia

anders vroeger aff gedispacheert hebben.

Soo haest er eenen nieuwen Coninck gedeclareert wort in trijcke, sal

der noodtsaeckelijck van hem een nieuwe forman dienen geprocureert

ende om de eer van de natie te bewaren een verschijninge voor hem

doen, als (naer mijn gevoelen] in sulcke conjunctuere vreemde schul-

dich sijn.

Hiernevens gaet de factuere, van tgene in tschip Dordrecht, hier

(Godt danck) op den 16 deser geladen naert vaderlandt vertrocken is,

twijfele niet, ofte sal de E. Ed. Hr. wel gevallen.

(De volgende vier alinea's zijn afgedrukt Perzië p. 220, No. 119).

De Engelsen geven alhier uijt, dat de Ed. Hr. Gouvr. Genal. Jan

Pietersen Coene met sijn famillie uijt vaderlandt herwarts aen in India

vertrocken soude sijn, twijfele niet, ofte sal voor desen al costij in

salvo gearriveert wesen. Godt de Heer wil hem geluck ende voorspoet

in sijn nieuwe Regieringe ter salicheijt verleenen ende alsoo niet dorve

deser larger schriven, omdat met dit Engels schip gaet ende mij op het

alderuijtterste eerst gewaerschout is, sal eindigen.

Hiermede

Erentfeste Manhafte Wijse voorsienige ende seer gestrenge E, Ed.
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Hr. wensch U Ed. naer hartgrondelijcke groetenisse geluck in U Ed,

Regieringe ter salicheijt, amen, desen 25 Decembr. Ao, 1627 op tNeder-

lants compthoir Suratte.

CLXXXIX. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
31 DECEMBER 1627 ').

E Ed. Hr. hier sijn veerthien matroosen van de E. Hr. Admirael

Willem Janssen gebleven om met d' Engelse scheepen over te gaen,

hebbe hier aen den president versocht, die my ten antwoort gaf

niemant van ons volck te willen over laten varen ende alsoo in het

schip, daerin waren, quaem, wirt ons wijsgemaeckt, datter vier over-

boort gesprongen sijn, doen sach, dat ick aen boort quaem; dan conde

niemandt sien swemmen, de rest, seyde, met andere boots van boort

gevlucht waren wtgesondert twee met een jonge, die wel openbaer-

lijcken vuijtseijde, met onse scheepen niet en wilden varen, dan alsoo

haer begon te dreigen, beloofde den eene met de jonge met mij te gaen,

ingevalle haer wilde pardonneren, dat genoodsaeckt was te doen, dan

alsoo van boordt ging, wasser niemandt te vinden, soodat aen haer

boort gebleven sijn, wat d' Engelsen daermede in tsin hebben, sal ons

den tijt leeren.

Den 28 deser sijn haer vier scheepen naer Parsia vertrocken, dandre

drij naer Engelandt. Soo seggen, sullen noch wel veerthien dagen hier

leggen, de resterende drij, soo verstaen, bliven hier, totdat hare vier

scheepen wederom uijt Parsia coomen, hetwelcke de E. Ed. Hr. pr.

advijs; desen ultmo. Decembr. Ao. 1627 op tNederlandts compthoir

Suratte, omdat mij de voorgaende brieven wederom gegeven waren.

U Ed. onderdanighen dienaer

P. V. d, Broecke.

CXC. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
9 JANUARI 1628 '].

E. Ed. Erentfeste Manhafte Wijsc Voorsienige ende Zeer Ge-

strenge Hr,

Mijn Heer, met de vijf Engelse scheepen de Maria, Starre, T' Hardt,
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de Hoopwel ende t' jacht de Refuijs, op den 10 Decembr. alhier in de

Com van Suratte wel aengecoomen, verstonden, hoe dat sijn Ed. op

toecomende wech met sijn gantsche familie naer Batavia was. Maer

alsoo d' Engelsen weinich wercx maeken van iets onwaers uijt te

strooijen, beelden ons in, het haer dickwils gepleechde (ende te veel

bij ons versochte] gewoonte was.

Derhalve het weinich geloof gaven, maer evenwel bedacht, soot zoo

niet en was, wel mochte werden. In de hoope saten wij tot op den

6 descr, dat ontfing sijn E. Ed, gewenste missive pr. via de Masilipatam,

gedateert den 12 October, waeruijt versekerlijcke sien, sijn E, Ed. goet

ende geluckich arivement op Batta. Wij sijn onsenthalve daerover ten

hoochste verblijdt ende wenschen sijn Ed. vooreerst een begeerde

begintsel, een continuerende voorspoedige Regieringe ter saHcheijt

ende een tijdelijck contentement.

Onse hoop is, dat de gedaene diensten in dese quartieren nu een

beter luijster sullen beginnen te crigen ende dat onse gewoonlijcke

neersticheden wat meer ingesien sullen werden; in sulck vertrouwen

sullen met allen volharden in ons tot als noch gedaene plicht, maer in

tgene ons den tijt sal in topenbaer brengen, trachten sijn Ed. goede

gunsten, t' profijt onser meesters, mijn eijgen eere te vervorderen.

Verneeme tarrivement van den Parsiaensen Ambassadr. op Battavia

met t' schip Utrecht, sijn haestich vertreck naer de Cust Cormandel

op hoope de vertrocken scheepen naer Parsia hier noch te vinden, is

hem gemist, tot alsnoch verneemen van hem niet. In trescontreren der-

selve sullen ons volcoomelyck reguleren naer U Ed. gegeven ordre, alle

vrindtschap ende redelijck onthael buijten prejuditie van onse staet

sal hem aengedaen ende naer vermogen getoont werden, Sijn onreede-

lijckheeden ende onhebbelijcke procedueren sullen, soo inderdaet ver-

haelt werden, bij sijnen Coninck hem strecken tot eijgen ruijne.

Tware te wenschen, het hem geluckte als met d' Engelsen haer

Ambassadr. die op haer aencomste alhier overleden is, t' soude naer

mijn gevoelen, de E. Compa. niet als profijtelijck zijn.

Des Conincx factoor heeft mijns bedenckens sich beter getoont ende

wijselijck gedaen hem ende sConincx middelen in des Compa. scheepen

te vertrouwen als lichtveerdich over lande, die soo trobleux staen,

perijckel te loopen.

E. Ed, Hr. D' Engelsen doen de Mooren alhier nu dagelijcx buijten



9 Januari 1628 12 13

ordinaire cortoisie, vervoeren hunne goederen in de scheepen op alle

plaetsen, brengen alsnu in dit schip den Blessing veel goets ende

dienaers van dese inwoonse coopluijden costij.

T' schijnt (mijns oordeels) maer een spijdt ofte contrimunatie tegen

onse negotie te zijn, te meer omdat het haer, die in die quartieren mede

negotieren, oock ongetwijfelt schaedelijcken is. De goederen slaen hier

dagelijcx (doordien van pr. ticuliere ende dese mooren nu soo sterck

opgecocht wort) zeer op ende niet minder en can wesen aldr, door de

meenichvuldicheijt, die daer gebracht wert, af te slaen.

Brengen alsnu eenen sekeren Parsiaensen coopman derwarts, ge-

naemt Hagi Mamet -) , die hem uijtgeef t voor eenen dienaer van MoUim-

beeck^), den Parsiaensen Conincx coopman, daer grootelijcx aen ge-

twijfelt wort, hier voor desen in geen aensien ofte credit is geweest,

verstaen, comt uijt den naem van de Moorse coopluijden alhier om

aldaer voor haer factoor te liggen, heeft door eenen dienaer een brief

van recommandatie op mij laten versoecken, dat hem beleefdelijcken

afgeslagen hebbe.

De resterende drij Engelse scheepen, als de drij naer Engelandt ende

de Blessing costij vertrocken is, sullen, soo verstaen, naer Dabul loopen.

Tot wat intentie is ons noch onbekent, dan geloove vooreerst om te

negotieren, tenwaere het maer een uijtstroeijinge om ons te abuijseren

was, alsoo uyt den mondt van een seker goede vrindt weder ter con-

trarie verstaen hebbe, dat naer Mocha wilden, geven mede uijt, dat se

tegen October toecoomende negen Engelse scheepen, wel gemonteert

met ammonitie ende volck, uijt Engelandt verwachten ende dat se

alsdan sesthien a achthien scheepen sterck sullen sijn, schijnt, een

seker exploit in desen quartieren op handen hebben, dat ons de uijt-

comste, soot leven, sal openbaren; sal eyndigen.

Hiermede

E. Ed. Erentfeste Manhafte Wijse Voorsienige ende zeer Gestrenge

Hr. wil U Ed. naer een gelucksalich nieuwe jaer ende hartgrondelijcke

groetenisse gewenst hebbende, in sijn nieuwe Regieringe Godt Almach-

tich in Genade bevelen, desen 9 Jannewarij Ao. 1628 op tNederlants

compthoir Suratte.

U Ed. onderdannighen dienaer

P, V, d. Broecke,
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CXCI. MAERTEN VAN ROSSEN EN BARENT PIETERSZ.,

MASULIPATAM 15 JANUARI 1628 ').

Erntfesten Manhaften wyse voorsienighe ende seer discreten Ed.

Heer,

Onsen laetsten is geweest op lOen Octobr. pr, tjacht Bata. dat ver-

hoope, voor den ontfanck deesers langhe by U E. in salve sal syn ge-

arriveert. Tsedert is hier van Batavia wel aengecomen tjacht Medenbl.

op priemo December, waerby hebbe verstaen wt de missive, aen den

governr. Maerten Isbrantsz. gesz. '") U Ed. behoude overcompste met

de scheepen Wtrecht, Tessel ende de Galliasse. Godt geeve, de res-

terende van dittos equepage meede in salvo wel mogen syn gearriveert.

Tsedert is hier van Aracan op 8e Decembr. wel aengecomen tschip

Brouwershaven met 400 slaven ende perty rys, hebbe die alles aen lant

gelost ende vercoft, de candy tegens 5% pa. tLiet hem in teersten aen-

sien, dat wel 7 a 8 pa. gecregen soude hebben. Doen aen lant was,

quaem der niemant naer vraegen door vreese van den goevernr, dien

verbooden hadde, alsoo ditto deselJde van noode was om naer Mocha

te senden, daerop joncxste aen hem moeten vercoopen voor ditto prijs.

Per tschip Medenbl. is hier meede wel gecomen den ambassadr. van

Parssien, die wy dattel. aen boort ginge bewelcomme ende aen lant

haelden. Aen lant comendc, was de Moorsche goevernr, Casijsaban ^),

den coutewael ende andere groote Mooren aen de baer om hem in te

halen ende te congratuleeren, diewelcke hem convoeyeerde tot aen

syn huys, twelck hem van den governr. was bestelt, alwaer hem noch

onthout, seydt, dat binnen 5 a 6 dagen nae Golconda vertreckt om
syn reyse vandaer over Suratten te neemen, soo der passage is, soo

niet, seyt, dat van meeninge is hier weder te comen ende met tnaestc

schip naer Batavia te keeren, doch meene, wel sal connen passecren;

ditto is hier by de moorsche gouvernr. veel eere aengedaen ende met

geschencke van peerde ende camelen als anders vereert, wij hebbe

hem hier meede alle eere beweesen, sooveel als buyten hinder ofte

schade van de compa. heeft connen geschieden, ditto heeft op ons

versocht om in dit schip eenighe goederen te scheepen, dat hem niet

hebben derven weygeren, ditto schrift by deesen mede aen U E. wat

goederen is sendende.

De goederen, met Medenbl. becomen, hebbe alle eerst naergewoghen.
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eer in onse packhuijsen hebbe opgedaen ende deur den coopman Bors *)

ons gelevert hebben, daer groote onderwicht op bevonden, als te

weeten op de rompen 11800 Ib., op de goede noten 735 Ib., op de

nagelen 363 Ib., opt tsandel 80 Ib. Waerwt deesc groote leckagie wt

ontstaet, connen niet bevroeden, hier in tlossen is goede regart op

genomen, dat niet gestolen en is, tmoet een misslach weesen, dat mis-

reeckent is, de coopman en schipper verclaeren, haer niet toe gewogen

en syn.

Deese gaet pr. tschip Brouwershaven, waermede U E. van hier syn

toesendende een cargasoen, tsamen monterende fl. 63630//4//10, be-

staende in diverse sorteringe van lywaeten, gelyck U Ed. wt neJfes-

gaende facktuera gelieft te beooghen, Godt almachtich laet het U Ed.

wel gewerden.

Iser hebbe niet meerder als 77 candy connen becoomen, alhoewel

150 candy gecontrackteert gehadt, stael hebbe geen becoomen, hoewel

mede besproecken is geweest, leyt op diversen plaetse in arest om den

tol. Den eygenaer is naer Golconda om by den Coninck te clagen over

de grote overlast, die hem geschiet, of wat wtrechten sal, leert den tyt.

Gunees lywaet gaet by deesen heel weynich, oorsaecke de dierte

in tcattoene gaeren, meede dat niet tijdich genoch tot contant hebbe

connen geraecken ende in de quartieren van Pallicat niet anders als

met pa. connen handelen, geen specerye nochte ryalen ofte pesteletten

noch ryders connen daer vertiert werden ende hier en connen deselfde

niet verwisselen als tot groot verlies, de realen en connen tot 7V2 niet

verwisselen tot pagode, de pistoletten syn soo divers van aloey, dat

mede niet als met groot verlies can quydt werden, dittos difereere

31/2 a 4 ps. ider. Die soo coopcrachtich daerwt sien, werden hier heel

slecht van aloey getoest, de mundt wert hier niet geacht noch geen

van onse munten, sien ander niet als na den aloey van tgoudt.

De specerye, met Medenbl. becomen, leggen noch al onvercoft, die

met Brouwershaven syn meest vertiert op de nooten nae, die de coo-

pers, onse schrob, hier ende daer verset hebben, tpauwtchyna, de

voryge reys met Medenbl. ende dat nu met Grottnbr. becoomen, als

spiauter ende tgeel laecken leyt alles noch in onse packhuijse, dittos

connen tselfde niet quyt werden, tpauwtchyna is meest verdorven ende

van de wormen gegheeten.

Hier coomen tot noch toe geen cooplieden af om goederen te coopen.
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oorsaecke de onveyllyghe wegen mede dat de goevemrs. de cooplieden

soo trackteeren, dat bevreest syn hier te coomen. Als by ons ofte om
beeter by onse schrobpachters de pryse gemaeckt hebbe, moeten dan

noch by hem weder noch een ander prys ofte vereeringhe doen, ofte

connen geen licentie crygen om deselfde wt te voeren, soodat ge-

dwongen syn iets aen haer lieden te geeven.

Hier is noch toe gecomen tot verhinderinghe van onse negotie toover-

lyden van den grooten Magol, in wiens plaets is gesucsedeert, twelck

den coninck voor syn doot hadde begeert, den soons soon van ditto

coningh *), op gisteren hebbe wt de ambassadeur verstaen, dat hem van

Suratten ende Golconda wert gesz. hoe den Sultan Crom hem meester

hadde gemaeckt van gheheel Suratten ende aldaer als coningh opge-

worpen hadde, na verstaen, heeft een ontalbaer leger by hem, hier wert

gepresemeert, wel totte croone mochte geraecken, verstaen mede, veel

groote hem toegedaen syn.

Met dittos overlyden ende revolte in dittos quartieren syn de weegen

overal geslooten ende een ider is bevreest om te reysen ofte te nego-

chyeeren, vrese, donse in Suratten de smart mede aldaer sullen lyden,

dit is den eenighen oorsaeck van den slappen aftreck in de specerye

als in tgoudt ende de realen, tgoudt van 14 matten, dat voor desen

3'/^ pa. pleecht te gelden, can niet hooger als 3|/8 als 3'4 pa. ten

wtterste vercoft werden, in somma, het is jegenwoordich een slappen

tyt, als men met specherye, die van alle soorteeringhe nu een goedt

pertyken hebben, niet verrichten can, als van gelycken goudt noch

sillever, ofte is met groot verlies, weeten quael. hoet hier langer sullen

maecken ende wat men hier sal brengen, dat begeert is moghen

hoopen, eens beeteren sal, nu wy hebbe waermeede om te negotieeren,

nu ist soo een slappen tyt.

Dat van alle soorteeringhe pro rato niet gesonden wierdt, compt niet

by onse versuymenisse, ofte dat met onse cooplieden niet is gecontrack-

teert; dittos hadde ons van alle soorteringe belooft grootte ptye. te

leeveren, daer niet op gevolcht is, oorsaecke dat soo belemmert sitten

mett de specerye ende andere goederen, die niet vertiert ofte vercoft

connen werden; mede plaecht de governeur har soo, dat niet een

pagode contant in hande hebbe, ofte eyst die van haer af tot betalingh

van haer pacht ofte te leen om syn pacht te voldoen, wat hier ten

jonsten noch wt wil ontstaen, leert den tyt.



15 Januari 1628 1217

De Moorsche gouvernr. heeft ons eens aengeweest om de spccerye,

daer weynich op gevolcht is; als op gisteren quaem die weder deur den

coutewael een monster eyschen, dat hem van ider sorteeringhe 5 a 6

man soude senden, soo hem contenteerde, dat alsdan perty begeerde;

soude het geit senden, lietten hem met beleeftheyt weetten, soo wan-

neer die in ons huys begeerde te sien, waeren bercyt die te toonen

ende soo wanneer hem contenteerde ende in de prys verdragen, dat

als geit stierde, hem tselfde soude laeten volgen, meene, voor hallef

geit die wel begeerde om aen den Coningh tot betaling van syn swaere

pacht ten diersten weder aen te smeeren.

Den eys van de roode soorteeringe sullen by deesen ten naesten by

voldoen, sullen letten ende trachten, dat met tnaergaende schip, dat

by deesen niet gesonden werdt, daerby voldaen werden, madopes heb-

ben geen connen becoomen, weynich matafons ende cheles gaet by

deesen, die meest 16 cob. lanck syn, witte percalle gaet by deesen een

goede prty, als tlywaet tot hemden ende broecken, daertoe groeve

salempourys ende groeve percallen dienstich wesen; een goede tocht

lywaeten syn der noch op comende wegh, die deur de cortht. des tyts

niet mede gaen connen, hadde gewenst, deselfde by deesen meedege-

gaen mochten hebben,

Daeronder een goede partij genees lywaet, percallen ende salem-

poerys, als een groote prty. negros clede ende moors cleeden, Seyl-

doeck is deur de dierte van tcatoene gaeren niet te becoomen geweest,

niemant heeft er aen willen maecken, sullen meede letten, dat met

naeste goede perty gesonden werdt.

De monster van taffachyla de Narssapoer hebben in twerck gestelt,

die matefons can hier niet gemaeckt werden, wert om de suyt gemaeckl,

tmonster, dat voor chanenys is gesonden, is een stuck van een grove cas

de Bengaele, sullen deselfde soo naemaecken van deselfde lanckte ende

brete ende letten, dat metten aldereersten van ider 1 a 2 pack tot een

proef gesonden werde.

Heyndrick Verbrugge ") gaet met dit schip weder derwaerts; den

ambassadeur heeft aen ons versocht, dat aen U E. soude schryven, dat

neffes syn goederen toecomende jaer tot opsicht mede naer Suratten

soude gaen.

De Moorsche scheepen, dit jaer van hier vertrocken naer Pegua ende

77
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Arracan, syn meest alle in Bengaele vervallen ende noch geen tydinghe,

datter een de reys gecreghen heeft.

De conincxschip van Golconda vertreckt binnen 8 a 10 dagen naer

Mecha, neemt niet als slechte waere mede als prty. taback, rys ende

andere groeve doecken. De dyamantmynen is noch oopen, doch noch

niet verpacht, de coninck heeftter syn volck in, die voor hem graven,

men seyt, dat weder aen de voorighe rendedoor gegeven sal werden.

Op den 16en Decembr. is tschip van den Deenen, genaemt de Water-

hondt, wt Bengaele hier gearriveert sonder eenich cargasoen; de goe-

deren, van tverleeden jaer daer gelaeten, waeren alle verpant ende

verteert, soodat van daer niet hebben becoomen, hadde gemeent, 8 a

10000 realen aen cargesoen van daer becomen soude hebben, haer schip

Christiaenshaeven is van hier op 4en January vertrocken; van der

Moeien, die hier de plaetse als hooft becleet heeft, is daermeede ge-

gaen om op Trangebaery hooft te weesen, alsoo dadmirael Crappe

van meeninghe is om met tschip Christiaenshaeven over Macasser naer

Deenmercken te vertrecken, ditto hebbe van hier in haer schip ge-

scheept ontrent de 12000 pa. bestaende meest in bethieles van 30 a 40

asta wit ende bruynblau, als eenighe salempoerys wit ende bruijn blauw

ende eenighe gynees lywaet; voor syn vertreck raeckt hier met de

moorsche goevernr. in questy over tscheepen ende vervoeren van syn

goederen, daer hij den tol aen desen syn broeder hadde betaelt, wil nu

weder betaelt wesen, seyde, daervan niet en wiste, dat aan syn broeder

betaelt hadde ende, soo syn goederen wtvoeren wilde, moeste tol be-

taelen. Vander Moeien seyde die voldaen hadde aen syn broeder. Met

voorspreken van Meercamaldyn creech wederom lecentie ende, soo als

deselffde inbarqueeren soude, quaem weeder ordre van den goevernr.

dat niet largeeren soude; dittos goederen op 12 a 15 packen meest aen

boort synde ende hier aen lant was niet ten besten, is met al syn volck

aen boort gevaren en de coninghsschip, dat op de reede lagh, in arrest

genomen, waermede dittos de gouvernr. hebbe gedwongen syn goede-

ren met alle syn bagagie aen boort te senden, dat gevolcht is; naerder

heeft de governr. aen hem versocht, dat aen lant soude comen ende

heeft aen hem couwel gesonden, waerop een ondercoopman ende een

assistent weder aen lant gecomen syn; ditto sitten hier nu sonder goet

ofte contant, crygen geen ontset wt Deenemercken, weeten niet, hoet

langer gaende connen houde.
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U Ed. missive aen Sr. vanden Broeck neffes de copye van den brief

aen den Coningh van Parssien hebben op den 3en Decembr. aen Sr,

vanden Broeck gesonden, die verhoope, hem nu wel behandicht sal

wesen. Hier over Perssien te schryven en valt gheen geleegentheyt, nu,

die van Suratten wel sal connen geschieden.

Wat vrye lieden hier in tschip Brouwershaven hebbe gescheept, sal

U Ed. wt neffesgaende tolbrief connen sien, waeraen ons gedragen.

Thien stucx messen, die hier lange tyt bydt tcomptoor syn geweest,

sende weder ter rugge, alsoo hier niet vercoft connen werden.

Hiermeede

Erntfesten manhaften wysen voorsienighen ende seer discreten Ed.

Hr. naer onse hartelycke groettenisse, bidde Godt U Ed. te willen

spaeren in langhduerighe gesontheyt ende voorspoedighe regeringhe.

Ady 15 January Ao. 1628 in Masulipatam.

U Ed. dienstwillighe dienaers

Maerten van Rossen.

Barent Pietersz.

CXCII. MARTEN YSBRANTSZ. KASTEEL GELDRIA
24 JANUARI 1628^).

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Heer.

Met het jacht Medenblick, dat den eersten December passado voor

Maslipatam wel is gearriveert, hebbe ontfanghen U Ed. seer aengename

mesijve van den 12e October, sijn Ed. ende familie behouden over-

compste hebben met vreuchden verstaen, d' acte hebbe hier, soo te

water als te lande, solmneel. doen proclameren, den eedt van getrou-

wicheijt af fgenomen met geluckwensinge in sijn Ed. andermael aenge-

nomen gouvernement ende sullen naer uijtterste vermogen soucken

ons soo te quijten, dat vertrouwe, sijne Ed. daerinne volcomen conten-

tement scheppen sal. Den 20e October verleeden was van hier t' jacht

Batava. vertrocken, waermede onsen jongsten aen d' Ed. Hr. Generael

Carpentier geweest is. U Ed. sal daarbij t' gepasseerde tot dien tijt

hebben verstaen, copia van dien gaet bij desen.
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Bij de goede capitaelen, ons nu corts op den anderen toegecomen,

hoopen wij, sal den custhandel (die schier in onmacht lach) connen

behoorlijck vervolcht werden, corts alles weder tot redelijck progres

sal wesen herstelt ende de Generale Compe. de rechte vruchten daer-

van genieten sullen.

Wat sijn Ed. als dEHr. Carpentier in jongste gesonden mesijve sijn

ordonerende, sullen naer uytterste vermogen naercomen,

Den 4 dese[r] arijveerde tlangh verwachte schip de Leeuwinne ende

tjacht de Kemphaen, naerdat den 15 Julij van de Cabo geseijlt, waeren

den 22e Septembr. eerst aen Ansuanij gearriveert, alwaer een brieffken

door d'Engelsche vloote (van Batavia om haer coment scheepen uijt

Engelant te verwachten geseijlt) aldaer gelaetten, daer copie van hier-

nevens gaet, waerbij U Ed. sal sien, hoe ditto vloote sonder hun ver-

wachte scheepen uijt Engelant gerescontreert te hebben naer de Cust

van India geloopen waeren. Van Ansuanij is ditto Leeuwinne den 7c

October geseijlt, den 21e November vervielen dicht bij Cotchijn, alwaer

2 Portugesche scheepkens, comende van Toetecoedij, deden stranden,

daerontrent 70 slaven bequamen, die se aen landt setten door gebreck

van water, de scheepkens hebben sij Vulcanus geoffert, dat daer voorts

uijt becomen, is hier op f, 2870 getaxceert ende werdt met dit schip

gesonden, Den 27 November saghen sij Ponto de Gaelle, sij hebben

aen Seijlon op een plaets, genaempt Panega, op de hooghte van 6

graden 54 menuten water gehaelt, van daer den 17 Decembr, seijlden

ende sijn, als boven geseijt, hier gecomen, hebbende tsamen op de

reijse 16 pr.soonen verlooren, het vorder succes hunner reijse sal U Ed.

breeder uijt t' schrijven van den oppercoopman van ditto schip connen

verstaen,

Hierneven gaen 2 gevangen Portugesen, dat sijnse alleen, die sij uijt

de scheepkens becomen hebben ende een do, Portugees, die hier uijt

een thonije verovert hebben.

De carga voor de Leeuwinne sullen beginnen te versaemeien, op

voorraet hebben niet als 100 bhare salpeter, verhoopen, tegen Junij

1000 bhaer, alle geraffineert, becomen sullen, soot door slans oorloge,

dat niet hoope, niet getardeert werdt, lijwaetten, catoenen gaeren sullen

mede sooveel mogelijck versaemeien, als weijnich indigo, Doen wij t'

goet capitael met Brouwershaven ende Grootenbroeck bequamen ende

versien waeren van geldt, wast een seer quaet gewas in tcatoen, tschijnt,
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hem nu beeter laet aensien. Voor India sullen mede in Junij een goet

cargasoen gereet hebben, dan de volle carga voor de Leeuwinne te

versameien sal moeten langer aenloopen.

Met tjacht Batavia hadde geschreven, hoe t' jacht Brouwershaven

op 21 Septembr. nae Aracan hadden gesonden, ditto is den 8e van de

verleeden maent weder voor Masulipatam gecomen, brengende 400

goede slaeven, in Aracan ende Bengaelle opgecocht, als prtije. rijs.

Soot ons aen geen gelegentheijt van scheepen off jachten en ontbreeckt,

sullen jaerlijcx 1000 slaven van daer connen becomen, Soo men t'

slaaven coopen vervolgen wilde, diende touwerck voor den Coninck

ende de cleijnicheijt, door Ouga '") geeijst, hem gesonden.

Vooral dienen de scheepen, van Batavia hier comende, van water-

leggers wel versien te werden, soo men slaven daermede versenden

sal, nu heeft de Leeuwinne soo veel leggers aen dese moeten overgeven,

dat selff om slaven te voeren geen behout.

In dit schip Brouwershaven, daermet desen gaet, is gescheept een

cargasoen, monterende f. 119449//17//2; meerder en hebben voor dese

mael niet gereet connen crijgen, gaen mede 300 stx. slaven, met tschip

Medenblijck, dat wij binnen 6 a 8 dagen nae meenen U Ed. mede toe

te senden, sullen mede 250 a 300 slaven gesonden werden, als alle de

gereetschappen ende provijsen door de Leeuwinne ende Kemphaen
gebracht, als de cleeden van Tegenampatnam, daer ditto Medenblijck

aen sullen laetten loopen, alsoo aldaer 100 slaven ende ontrent 100 a

110 packen, soo ramboutins, bolatins, seijldoeck, socketocken ende

weijnige tapes gereet leggen.

Eenich licht schut tot fregatten, jachten en chaloupen was hier wel

noodich,

Den 27 der maent verleden is tjacht Grootenbrouck, de fregatte de

Bon Remedie ende de sloupe de Jonge Leeuwinne van hier nae Seijlon

geseijlt omme ontrent Ponto de Gaele te cruijsen, tsamen met 120 cop-

pen gemant.

Hoe d' Ambassadeur van Persia Moussabeecq "] in Masulipatam is

ontfangen, wanneer nae Golconda meent te vertrecken om sijn reijse

over Suratte te nemen, wat eere hem is aengedaen, dat de brieven nae

Suratte bestelt waeren, werdt d' Ed. Hr. in messijve van de vrunden

uijt Masulipatam gesz.

Ditto vrunden van Masulipatam hebben den voorn. Ambassadeur
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toegestaen (sonder mijn weeten), dat .. packen soo gomelaca als

caneel heeft gescheept, dat ick wel wenste, hadden mogen excuseren.

Hoe slecht het met den Deen in Maslipatam als in Bengaele staet,

can U Ed. uijt mesijve van Maslipath. beoogen, sij sijn in toecomende

maent tschip Christiaenshaven van meeninge nae Macasser te zenden,

werdt geseijt, hun admirael Roelant Crape daermede gaet om van dacr

voorts nae Denemarcken te gaen, dat ons seer vremdt dunckt, sijndc

hun schip onbequaem, sijn van provijsien ende volck ontbloodt, sijn

slecht gestelt. Ick achte, dat hun meeste cargasoen, dat naer Macasser

brengen, voor d' inwoonders, soo jentijven als Mooren, hun geldt is

gecocht, soodat sij maer mede in de proffijten deelen.

Hiermede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienighen ende seer discreten

Ed. Heere naer mijne behoorlijcke eerbiede ende hertelijcke groette,

bidde Godt U Ed. te willen spaeren in langdurige gesontheyt ende

voorspoedige regeringe, desen 24 Januarij Ao. 1628 in tfort Geldria.

Was onderteeckent

UEd. dienstschuldighen dienaer

Marten Ysbrants.

CXCIII. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA
31 JANUARI 1628^).

Ed, Erntfesten Manhaften Wijsen voorsienighen ende seer discreten

Heer

Dese bijgevougde is copie, U Ed. met het jacht Brouwershaven op

24 deser toegesonden, daerinne verhaelt, dat wij Medenblijck 6 a 8

daghen daernae meenden te laetten volgen. Wij hadden verhoopt, de

fregatt de Duijve, die eenighe daghen gereet gelegen hadde naer Masli-

patam te gaen, spoedich sijn reijse soude gedaen hebben, op hoope de

gereede cleeden van daer, tsedert Brouwershavens vertreck geint, noch

hier te becomen, dan tschint den windt sulcx niet heeft willen toelaeten,
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dies wij evenwel om dit jacht Medenblick hier niet vruchteloos te

houden legden, tselve, eer den mouson meer verloopt (ende om de

slaven), goetgevonden hebben voort te laeten gaen nae Batavia, daer-

inne is gescheept, gelijck U Ed. bij nevensgaende factura gelieve te

beoogen. Het gaet van hier nae Tegenampathn. sende den oppercoop-

man Carel Reijniers ") mede, om alle tgereede, in Tegenampatnam

sijnde, te scheepen met ordre de factur naer tscheepen aldaer te sluijten

ende U Ed, voorder te schrijven, hoe de saecken aldr. staen.

Het overige volck van de Leeuwinne is, soo met Brouwershaven als

nu met dit schip gesonden, sooveel voor dees tijt can werden gemist.

Op dese cust ende uijt cruijcen sijn dese volgende coppen, te weeten

Op tfortt Geldria 96 blancke

25 swarte

Op de Leeuwinne blijven 65

Op de Kemphaen, al sijn medegebrachte volck, synde 31

Onse, cruijsent ondr, Seylon 106

Het fregat de Duijve 20

De sloupe 10

De cruijsende jachten wedergekeert sijnde, sullen pr. naeste ge-

legentheijt voorts al tvolck, dat gemist can werden, senden.

Alle de gescheepte gereetschappen, touwerck etc. in tschip de

Leeuwinne wert met dit schip gesonden, behalven de 14000 clinckert-

steen, die onder tgenier leijt ende niet heeft connen sonder verlet

(alsoo tschip oock balast noodich) overgegeven connen werden.

Wij hebben hier behouden 2 cassen lontten van de 4, met de

Leeuwinne gecomen, alsoo in de fortresse geen lont hadden, als die

van cattoene gaern maeken, die in desen tijt om de duerte van tgaern

costel. valt.

Hebbe doverhooffden van de scheepen Brouwershaven ende dit Me-

denblijck belast, dat se de slaven neffens ons volck rantsoen sullen

geven ende tracteren, alsoo voor desen door tsober tractement veel

sieckte de menschen onlustich gemaeckt ende eijndelick bij lange onder

wege te sijn overhoort, etc. lek twijffele niet, off dese, als die met

Brouwershaven gesonden sijn, sullen wel dispoest overcomen, gaet

hiernevens memorie van de Leeuwinne sijn uytgebrachte vijveres, wat

daervan gesonden wert ende hier om de ander scheepen, jachten etc.

te provideren behouden hebben.
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Hiermede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienighen ende seer discreten

Heer naer eerbiede ende herttel. groette, bidde Godt U Ed. te willen

spaeren in langdurighe gesontheyt ende voorspoedighe regeringe, desen

31e Januari) Ao. 1628 in tfort Geldria.

UEd. dienstschuldigen dienr.

Marten Ysbrants.

CXCIV. HUIBERTO VISSNICH, GAMRON 13 FEBRUARI 1628^),

(Afgedrukt Perzië, p. 221, no. 120. De aanhef luidt: „Mijn Heere",

lees p. 224 r. 8 v. o. voor: ,,kintien" „knechtjen", het slot luidt:) Edle.

Erntfeste Manhafte Wijse ende seer voorsienige Heere, bidde Godt

Almachtich U Ext. te conserveren in langhdurige gesontheijt ende

prosperiteijt.

Geschreven in Gamron U Extie subiect ende seer dt.willig,

adi 13 Febreuario anno 1628 Huiberto Vissnich.

CXCV. CORNELIS VAN NEYENRODE, FIRANDO
17 FEBRUARI 1628^).

Edele Manhafte Wijse seer gestrenge Hr,

Mijnen lesten is geweest van 29 Octobr. met de fluijt Edam, waervan

de copie hiernevens gaet. Sedert is d' Ed. Hr. ambassadeur Nuijts met

Woerden van hier op 3 Decembris naer Taijouan vertrocken, daermede

geen brieven voor U Ed. en hebbe gesonden, alsoo ick achtede, Sijne

Ed. van alles largo aen U Ed. soude adviseren, soowel den stant van

tcomptoir als sijne Edts. ambassado aengaende, soodat ick hope, het

achterblijven van mijne brieven bij U Ed. niet qual. sal geduijt werden.

T' sedert is Sr. Muijser met de resterende suite op 6 Decembris hier

wel aengecommen, de 4 metalen stucken waeren in Osacca geimbar-

cqueert ende al 70 mijlen nederwaerts gecommen, maer sijn door eenen

expressen van d' Hr. van Firando wederomme terugge ghesonden ende

in Osacca in do, Hr. van Firandes huijs geleijt ende bewaert sonder aen
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ons het minste te adviseren, door wiens last off door wat redenen dit

geschiede. Ie twijffele niet, off t' selve is geschiet met weten van de

rijcxraeden.

Den 30en ditto hebbe een brieff ontfangen van de Hr. van Firando,

sijnde gesz. aen d' Ed. Hr. Gouverneur Nuijts ende mij, het opschrift

was sijne Ed. voorgestelt ende in den brieff mijnen naem voor, alsoo

hij wel gheacht sal hebben, sijne Ed. al vertrocken soude sijn, Den
inhout was, gel. Uwe bij de copie vant' translaet sal gelieven te sien^

niet anders, als recommanderende het goet tractement van de Japon-

ders in Taijouan ende op andere plaetsen, diergel. brieven ie op andere

jaeren wel meer van hem ontfangen hebbe. Tonnemendonne '^) ende

Tackemendonne ') eijsten antwoorde op denselven brieff, die ie haer

leverde, sijnde den inhout als pr. nevensgaende copie, dat d' Ed. Hr.

Gouverneur al was vertrocken, dat ie den brieff van sijne Ed, naer

Taijouan soude senden, dat de Japanders bij de onse noijt qual. waeren

getracteert ende van nu voortaen noch niet qual. en souden getracteert

worden.

Dese voornoemde heeren eijsten de copie, van tgene ick geschreven

hadde, dat ie haer sant. Sij seijden, dat den brieff wel was, maer daer

moste duijdel. inne staen, dat de Japonders, in Tayouhan commende,

souden met de Chinesen mogen handelen naer haer welgevallen, sonder

van d' onse ergens irme verhindert te werden. Ick wees haer

aen, dat alsulcken antwoorde door den brieff van Fiegensamma,

die aen haer noch die aen mij geschreven was, niet gheheijst

werde. Sij hielden even hart aen om sulcken antwoorde te heb-

ben, niettegenstaende alle redenen, die wij conden bijbrengen, dat

alsulcken onderteekeninge in mijnen macht niet en was, alhoewel

genoech versekert waeren, dat de Japanders in Taijouan alle eere,

faveur ende vruntschap soude geschieden, soodat geen oorsaeke van

claegen souden hebben, alleen dat ick sulcken schrift niet en vermochte

t' onderteijckenen, omdat ick op do. plaetse niet en hadde te gebieden

ende dat daer een pr.soon lach, die grooter ende meerder was als ick,

gel. sij selver gesien ende gehoort hadden. Wij bewesen haer met vele

exempelen, dat niemant in een anders gebiet heeft te commanderen,

noch dat nergens den minsten den meesten mach ghebieden ijets te

doen, soodat sij dickmaels hebben moeten bekennen, dat sij t' wel

verstonden ende dat wij gel. hadden, maer dat ick evenwel sulcken
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schrift soude onderteijckenen, dit heeft soo lange geduert, totdat uijt-

eijndel. gants affgheslagen hebben ijets anders te onderteyckenen, als

ie geteijckent hadde. Sij hebben dese weijgeringe soo quaed genomen,

dat sij daervan attestatien hebben beleijt. Wij hebben hieruijt wel

connen oordelen, dat dese bongioijs alles ten quaesten aen den Hr. van

Firando over sullen rapporteren, waerover wij goet gevonden hebben

deselve copie neffens noch eenen anderen brieff, bij Sr. Muijser endc

mij onderteijckent, met eenen expressen aen den Hr. van Firando te

senden, daerinne wij onse onschult over t' gepasseerde aenwijsen, gel,

U Ed. uijt de nevensgaende copie sal gelieven te sien. Wat hier voor-

ders van comen sal, sullen de uijtcomste met patientie moeten ver-

wachten. De gestadige Z.W. winden sijn oorsaecke, dat van boven geen

barcquen comen connen, soodat geen tijdinge ofte sekerheijt, van t'

gene boven omme gaet, en konnen vernemen, alhoewel het jacht al

eenige dagen daernaer hebben opgehouden. Belangende t' gene naer

tvertreck van Sr. Muijser als uijt Edo aldaer is voorgevallen tussen

Wontadonne ende de paep van tclooster, daer d' Ed. Hr. Ambassa-

deurs gelogeert sijn geweest, met de Bonghioijs, die haere Ed. waren

bijgevoeght omme te bestellen, t' gene sij van noode souden hebben,

sullen U Ed. uijt het journael van de E. Hen. ambassadeurs, dat bij Sr.

Muijser is vervolcht, volcommentl. connen verstaen, daeraen mij referere,

alsoo die dingen aen tambassatschap dependeren. T' sal daeruijt ge-

noechsaem blijcken, dat de Hr. van Firando seer schelmachtich in

tstuck van dit ambassaetschap gehandelt heeft omme sijn seggen

staende te houden, dat de Generaels niet meer als coopluijden ende

geen edelluijden sijn, noch geene macht en hebben, als haer van andere

coopluijden, haere Mrs. gegeven wert. Hij heeft hier ende op alle

plaetsen hierontrent alle degene, die op Batavia verkeert hebben, t' sij

soldaten ofte anderssints doen soecken ende haer met groote beloften

van jaerl. innecommen doen versoecken, de vercleijninghe ende on-

vermogentheijt van U Ed. te willen attesteren. Hij heeft dit niet alleene

versocht aen Japonders. maer oock in Nangasacci aen Chinesen ende

andere diergel. gespuijs, jae selffs de hoerewaerden, daer onse boots-

gesellen ende diergel. dagel. verkeeren, heeft men naer soo hoogen

saeke gevraecht ende haer op t' nauste daervan ondersocht, off sij niet

en wisten, wat persoon d' Ed. Hr. Generael was. Wat attestatien hij

hier van becommen heeft, en connen niet weten, maer hij heeft hier
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een Coreer, die voor een bootsgesel met de Japansche vaert ende voor

desen met eenich Hollants schip in Zeelant is gheweest ende oock

eenighe jaeren d' E. Hr. Specx hier gedient heeft, ghevonden, die hij,

soo met dwanck als beloften van recompensie, naer boven heeft ghe-

sonden omme voor de raeden des rijcx te verclaeren, wat persoon d'

E. Hr. Generael is ende vk^at macht ende autoriteijt sijne Ed, heeft. Aen
alle dese proceduren can men volcomentl. mereken, hij een principael

instrument is gheweest van de schande ende cleijnachtinge, die de

Ed. Hr. Ambassadeurs is wedervaeren, daer hij behoorde alle sijn ver-

mogen aengewent te hebben tot behulp omme haere Edts. eere ende

reputatie staende te houden, want soo Uwe Ed. quame het contoir van

hier te lichten ende in Nangasacci te transporteren, hetwelcke niet

alleene in vele manieren dienstich voor de Comp. soude sijn, als tselve

in Firando te houden, maer soude oock de Hr. van Firando den schoon-

sten tack van sijn croone gheruckt sijn, soo wel belangende sijn eere

als sijn innecomen, hij soude dan metterhaest weder hr. van een vis-

schersdorp sijn, gel. hij te voren was, in plaetse dat hij nu Hr. van een

stadt is ende hij soude boven te hove wederomme soo weijnich gheacht

werden, als hij voor de comste der Hollanders weijnich bekent was.

Oock soo de logie hier sal moeten blijven, sal U Ed. gelieven te ver-

staen, dat hier seer noodich sal dienen een treffel. godong gemaeckt

te werden ende vele andere ondienstige cotjens affgebroken omme soo

treffel. cargasoenen, als dit jaer hier gheweest sijn ende noch meerder

souden mogen gesonden werden, voor den brant te bevrijden, alsoo

alles maer aen een cooltien viers en hangt, gel. d' Ed. Hr. Nuijts selver

genoech ghesien heeft ende goede getuijchnisse daervan can geven.

lek hebbe oock voor desen noch eens dit aengewesen, soodat Uwe Edt.

t' selve in gedachtenisse gelieve te houden. Soo vele aengaet het trans-

porteren van t' contoir, achte wel. Uwe Edt. dit jaer niet vele in sal

konnen doen, alsoo wij, soot hem laet aensien, soo tijdel. geen advijsen

sullen connen geven, hoe onse saeken in Japon staen, dat die op

Batavia van dit mouson souden connen gesonden worden, waerover dit

jaer sal moeten ghepatienteert werden ende de uijtcomste van dit

rookende vier verwachten.

Hiernevens gaet eene memorie, van t' gene hier met de Hr, van

Firando sedert 1624 gepasseert is ende hoevele hem aen de Hollanders

gelegen is, pr. memorie.
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De Sincanders sijn noch niet affgecomen, noch en hebben oock

tot noch toe van haer wedervaeren niet vernomen, wï] konnen

ooc niet vernemen, dat daer noch eenighe passen voor Taijouan

sijn uijtgegeven, dat ons vreemt dunckt, doch t' can sijn, dattet ge-

stadich quaet weder de tijdinge daervan ophout.

D' E. Hr. Nuijts hadde geordonneert, dat ick naer sijne Edts. ver-

treek soude gecommitteerde, gel. op andere jaeren, naer boven senden

omme de gewoonel. reverentie aen sine Majt. ende de Raeden des

Rijcx te doen. Dit hebben omme vele redenen w^ille naergelaeten, hier

en sijn geene pr.soonen, die derwaerts souden moghen ghesonden

worden, die daer in tallerminste bequaem toe sijn, alsoo van degene,

die van boven gecommen sijn, nu niet weder derwaerts souden mogen

gaen. Wij hebben ons op t' selve met andere vrunden beraeden, die

t' selve alle seer ongeraeden vinden ende meijnen, gel. ick ooc van

gevoelen ben, dat wij schande op schande souden behaelen, dewijle sij

de ambassadeurs van Uwe Edt. audiëntie gheweijgert hebben, die van

mij quamen, niet en souden admitteren ende alwaert, dat sij audiëntie

bequamen, dat ongelooffel. is, de cleijnachtinge van Uwe Edt. soude

daerdoor vermeerderen, oock en sullen dese bonghioijs hier ons voor

dese reijse niet naer boven laeten vertrecken, vooraleer sij het goet

duncken van d' Hr. van Firando daerover gehoort hebben, die sij vastel,

ghelooven, t' selve niet goet en sal vinden ende om van hem advijs

daervan te gaen sooeken soude veel tijts wechnemen, oock dewijle Fesi-

donne noch boven is ende alle dese vraegen ende antwoorden over d*

autoriteijt ende macht van Uwe Edt. noch in swanck gaen, souden

ditto pr.soonen, haer, van alle dese ghevraeght werdende, nootsaekel.

dienen te antwoorden, omdat niet en soude schijnen, dat men geheel

idioten aen sijne majt. sonde, gel. inderdaet in dit stuck soude sijn,

alsoo geen ander stoff en hebben, oock souden wij mettet senden van

dese gecommitteerde al te grooten bevreestheijt toonen. t' Is beter, dat

wij de saeke Godt bevelen ende d' uijtcomste met patientie verwachten.

Soo sij ons uijt Japon willen jaegen, sullen sij ons de tijdinge hier wel

brengen, want soo sij sulx van sinne sijn te doen, sullent om sulckcn

gecommitteerde, als ick jegenwoordich derwaerts soude connen senden,

niet naerlaeten, Ick ben van ghevoelen, gel. oock uijt de briven van

den Hr. van Firando ende Kackusemedonne ^) aen mij gesz. blijckt, dat

de naeste gecommitteerde niet qual. en sullen ontfangen werden, ten
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waere de Japanders in Tayouan niet naer haren goetduncken ghetrac-

teert en werden, vele andere redenen om t' achterlaeten van dese ghe-

committcerde soude men mogen bijbrengen, pr. advijs.

Belangende de negotie alhier, is seer slap, daer is met de menichte

van de Chinese joncquen een seer groote quantiteijt rouwe sijde ende

andere waeren gecommen, soodat hier dit jaer in Japon, soo door de

Chinesen, door ons ende met de Japonsche joncquen van Tunkijn ende

Taijouan over 3000 picol rouwe sijde sijn gebracht ende dit 2 jarige

quade gewas van rijs maeckt, dat de groote heeren ende den adel geen

geit en hebben, dewijl alle haer incommen aen goet off quaet ghewas

dependeert ende de dierte van den rijs maeckt oock, dat het gemeene

volck rijs in plaetse van sijderocken ende gordels moeten coopen, het

is grootel.s te vreesen, soo het toecommende jaer niet een overvloe-

dich ghewas in Japan en valt, dat hier weijnich in de negotie te doen

sijn sal, insonderheijt, soo de Portugisen met haere rijck gelaedene

gallioten hier verschijnen. Naer Tunkijn sullen 2 joncquen ende naer

Cotchen China oock 2 vertrecken, doch de eene naer Cotchenchina is

al vertrocken. Naer Cambodia sijn oock 2 joncquen ende naer Chiam

3. Wat off hoeveel naer Taijouan is ons als voren noch niet bekent,

doch t' sij soovele, alst wil, soo alle dese joncquen behouden reijse doen,

sal Japan van alle canten met allerleij waeren vervult werden ende

apparent een slappe marckt causeren.

lek hebbe 80 stux swarte ende 46 stux roode laeckenen vercocht a

19' _> taijl het ickien ende dat te betalen met coper tegen het aenstaende

mousson. Dit is geschiet, omdat niet de godonnen met laeken en geit

weleer souden vervult blijven ende dat men ten laesten daer dan

gantsch geen raet mede en soude weten als alle contoiren mede te

besletsen als voor desen. Te voren sijn ontrent 90 stucken vercocht, die

beth.t sijn, de gecouleurde en connen tot geen prijs quijt werden ende

de resterende roode ende swarte sullen voor dese reijse niet connen

vercocht werden, soodattet niet noodich sijn sal dit jaer eenige meer

laekenen te senden. lek doe soovele mij mogel.s is, dat de laekenen in

handen van alsulcken persoonen commen, dat sij ghenoechsaem als in

eene hant sijn, omdat de cladde daer niet inne soude commen, maer

ten scü niet helpen, soo lange d' Ed, Hr. Mrs. met het senden van de

laekenen soo onmatich voortvaeren tot haere eijgen schaede. De leijtse

groffgreynen sijn seer weijnich van vercocht. De Hr, van Arima was
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van meijninge een goede pr.tije te coopen, maer bevant in tnaesijen,

dat de swarte veruwe niet en docht, soodat, naerdat die hadde doen

wassen, wederom hier heeft doen veruwen, maer de resterende, die noch

onbetaalt waeren wederom heeft gesonden, hierdoor hebben de groff-

greijnen seer quaden naem becommen, t' schijnt, dat men in tPatria

rekeninge maeckt, t'is voor Japon ende licht genoech goet, in somma

wij blijven met onse groffgreijnen sitten, de heeresaijen hebben oock

niet meer als den blooten naem van heeresayen, sijn door de banck

seer groff, doch daer sijn eenige van vercocht tot 30 ende 32 teijl t'

stuck, wij blijven evenwel daervan noch versien.

De rasetten ende bouratten sijn vercocht, uijtgesondert die d' Ed.

Hren, Ambassadeurs mede naer boven hebben gehadt ende 5 a 6 stx.

beschadichde rasetten; hebben gegolden 36 teijl t' stuck, sij waren seer

begeerich naer swarte, soo die van boven gecommen sijn, hier voor

desen gehadt hadde, souden al mede vercocht sijn geweest, lek hebbe

niet een stuck van de rasetten aen coopluijden vercocht maer alle aen

Heeren, hoe haer die in tdragen sullen gevallen, sullen mettertijt ge-

waer werden; de nagelen, die hier waren gebleven, sijn vercocht tot

8 Ms. ") het cattij, sij sijn sulx, dat men daer groote schande, gel. met

meer andere dingen in de schenckagie soude begaen hebben. Die mede

boven sijn gheweest, sijn daer gelaeten. Off die vercocht sullen werden,

sal den tijt leeren, t' Is seer olick goet.

De peper is vercocht a tl. 11.8 ms. het pi. daer is noch eenige, van

die van Taijovan gecommen is, die soo vol vuijlicheijt is, dat de coop-

luijden, die niet en vkdllen ontfanghen, doch sullen ons dit weijnich

mede sien quijt te maecken. Oliphantsstanden en hebbe geene, daer

mogen wel een weijnich gesonden worden, doch geen groote quantiteijt.

Het jacht Heusden is gelaeden op eenige weijnighe rijs ende aracq

naer, die in tpachuijs gereet leijt, soodat in eenen dach ende minder,

dies van noode sijnde, claer soude connen sijn. Alsoo wij ghehoopt

hadden t' selve met een capitael van 80000 realen van achten off meer

in somma silver vooraff te senden, daertoe al een pertije van ont.

50000 Rn. in somma gereet hadden ende de reste in ordinarisse munte

in cassa hebben, maer in Nangasacci sijn nieuwe pachters van de wissel,

die schijnen, noch geen gevoelen van de saeke en hebben gehadt ende

oversulx noch onwetende in de fielterijen, die in dat stuck gebruijckt

werden. De Chinesen, die dit fineren al tesamen doen ende haere
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bedriegerije niet wel connen laeten, hebben eenich berchsilver ge-

smolten, dat dese pachters ter ooren gecommen is, soodat daer eenige

gevangen sijn ende andere processen op den hals geworpen, door

welcke beroerten het maeken van de somma silver geschort is, sonder

eenige apparentie dat dese saeke noch vooreerst sal affgedaen werden,

te meer alsoo het Japans ende Chinesen nieuwe jaer voor de hant is,

soodat hebbe goetgevonden Westcappel met 26000 Rn. van 8en vooraff

te senden ende Heusden te laeten wachten, totdat soovele bij den

anderen hebben, dat wederomme ten minsten 80000 Rn. van Ben connen

senden, alsoo de grootste capitalen de suffisantste schepen vereijschen.

lek achte, qual. en sal connen vertrecken als in tpr. van Martio, omme-

dat de coopluijden door de slappe marckt ende quaden afftreck qual.

aen geit connen geraeken, doch soo ick eer aen geit ende sommasilver

can geraeken, sal t' jacht eer senden, t' gene ons dan noch over sal

blijven, sullen mettet jacht Chincheu senden, doch sal Heusden, Godt

de voorste, ten minsten 80000 Rn. van 8en medenemen, daerop mach

U Ed. sich verlaeten. Soo alles tijdel. innecompt, sullen noch naer t'

vertreck van Westcappel Taijouan van dit mousson met 100000 Rn.

van 8en connen versien. Het weijnich quicksilver, dat van Batavia is

ghesonden, is tot 4 teijl het cattij vercocht, daer is groote vrage naer,

soude wel 5 teijl gelden. Jegenwoordich, soo daer eenich op Batavia is,

mach wel herwaerts gesonden werden.

Uwe Edt. gelieven in gedachtenisse te houden, dat met de herre-

waerts commende schepen een pr.soon gesonden wert, die men de

besendinge naer boven sal mogen vertrouwen, alsoo die de toecom-

mende reijse niet sal mogen uijtgestelt werden, de rekeningen van de

oncosten ende schenckagien van d' Ed. Hr. Ambassadeurs gaen hier-

nevens, pr. memorie.

In mijne voorgaende hadde gesz. voor den jongen keijser om een

schoon cleijn wit hondeken, papegaeijen, caccatoewen off diergel.

vremdicheden. Ick verstaen, Uwe Edt. uijt Surata van schoone groote

windhonden versien is, soo Uwe Edt. 2 van deselve geliefde te missen,

ick achte, boven ooc seer aengenaem souden sijn, pr. memorie.

Ed. Hr. desen tot hiertoe geschreven sijnde ende het jacht gelaeden

leggende sedert 10 Januario passato, alleene naer de wint wachtende,

die in 2 maenden noijt en heeft gewaeijt, datter eenige joncquen off

schepen uijt Japan hebben connen vertrecken, sulx dat noch 2 jonc-
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quen in Nangasacci liggen, die naer Chiam sullen, tot noch toe niet

hebbende connen t' seijl geraeken, ten ware van dage mede uijtliepen,

soodat COC grootel. aen het volbrengen van haer reijse wert getwijffelt,

soo is middlertijt op den 3en deser hier van Edo gearriveert over lant

genoechsaem in poste met 5 a 6 persoonen d' Hr. van Firando. Alle

lantsheeren van de Zuijt hebben haer affscheijt voor het Japansche

nieuwe iaer becommen, maer moeten haer volck naer Osacca senden

om het casteel grooter te maeken, soodat noch in ettel, jaeren niet

hoeven te vreesen, dat haer geit bij haer sal verschimmelen.

lek ben de Hr. van Firando wesen besoecken om ijet nieus van hem
te verstaen, doch hebbe weijnich connen vernemen, de Sincanders

hebben audiëntie bij de Majesteijten gehadt ende, soo hij meijnt, haer

affscheijt becommen, oock seijt hij, dat de 2 voorgaende joncquen haer

passen naer Taijouan becommen hebben, doch van alle dese is noch

geen ander noves hier noch in Nagasacci, als t' gene ditto Heer seijt.

Van een van sijn volck hebbe verstaen, dat ditto Sincanders audiëntie

hebben gehadt als luijden, die sijne Majt. sijn commen sien, maer van

haer lant sijne Majt. op te draegen is niet vermaent. Dit is al, wat wij

voor dese tijt daervan connen vernemen.

De Hr. van Firando seijt, dat hem de rijcxraeden voor sijn vertreck

ontboden hebben ende belast, dat hij mij soude seggen, dat ick doch

te dege soude schrijven naer Taijouan, dat men de Japanders, daer

commende met haere joncquen, wel soude tracteren, alsoo dese ge-

stadighe dachten te hove grooten onlust causeerden ende sulcken

ghestadigen dachten conden onse saeken in Japan ooc niet goets toe-

brengen, seijt oock, dat hij de brieven, waervan de copie in duijts

hiernevens gaet, naer Edo heeft gesonden, neemt voorts eenighe blauwe

excusien over t' gepasseerde in Edo, als dat naer de Japansche cos-

tuijme eenich abuijs in de brieven is gheweest, dit wort van vele oock

geseijt, maer men wijst het mijns oordeels niet volcomentlk. genoech

aen, wat het abuijs is.

Ick meijne sekerl. te wesen, dat de Hr. van Firando op sijn vertreck

belast is van Wontadonne ende Owaydonne, dat hij de Hollanders wel

soude tracteren ende haer seggen, dat sij niet treurich souden sijn,

t' gepasseerde was haer leet, het soude in toecommende verbetert

werden, doch dit alles swijcht hij, maer presenteert met sijnen raedt

ende daet wonder te wege te brengen, als de ambassado hervat wort,
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alsoff hij vrij wat vermocht, evenwel ie twijffele niet, off de gecommit-

teerde, die dit jaer derwaerts sullen gaen, sullen seer aengenaem sijn,

tenwaere Taijouan ons eenighe nieuwe swaricheijt causeerde.

Hiermede

Edel, manhafte, wijse seer gestrenge Hre, sullen Uwe Ed. naer hertel,

groetenisse in de protectie des Alderhoochsten bevelen, die ie bidde

Uwe Ed. in continuele gesontheijt te willen spaeren tot zaelicheijt,

amen.

Actum op tComptoir Firando den 17 Februario 1628.

Westcappel en can door dese gestadige Z.W. winden niet t' seijl

geraeken, op gisteren hebbe schrijvens van Nangasacci becommen, dat

Fesidonne met de Sincanders onder wegen is ende mede door contrarie

winden niet voort cunnen commen, waerover hij van sijn volck over

lant vooruijt ghesonden heeft naer Nangasacci omme de joncquen toe

te maecken. De Sincanders hebben van den keijser tot een schenckage

becommen nevens eenige rocken 600 schuijten ^) off 2580 taijl silvers

ende een joncq omme te vertrecken, den tolck 20 diergel. schuijten

silvers. Fesidonne is mede een joncq vereert ende, soo sijn volck voor-

geeft, sal hij selver mede gaen om aldaer possessie van keijsers wegen

in Sincan te nemen, de rechte sekerheijt hiervan sullen niet connen

vernemen, voor hij selver affcommen sal sijn.

lek ben dagelx, de leste sommasilver, dat in Heusden gescheept sal

werden, van Nangasacci verwachtende, soodat ick hope, Heusden bin-

nlen 6 a 7 dagen met 80000 Rn. van 8en in sommasilver mede naer

Taijouan sal vertrecken, pr. advijs.

Actum desen 20 Februarij 1628.

CXCVI. PIETER NUYTS, THAIWAN 28 FEBRUARI 1628 ^].

Edle Manhafte gestrenge Heere.

Vuyt de neffengaende copien der affgesondene als ontfangene mis-

siven geduerende den tijt onser legatie aen de Majten. van Japan sal

U Ed. beleijt, t' gepasseerde ende den uytval der saken connen ver-

78
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staen, sullen dan maer obiter om U Ed, niet todieus in tlesen te maken
ons verricht recenseeren ende daerneffens U Edts. missive dato 27 Juny

repliceren.

Naerdat wy in Firando waren aencomen ende de Hr. dier plaetse

absent vonden, hebben met synnen secretarie (die doett ende laet, jae

tot een vader ende opsiender van den raden des Rycx hem gegeven is)

Tarro semondonne onse legatie gecommuniceert, die ten deele voor

onse compste door Sr. Neyenroode met advysen, per den Vreede ont-

fangen, daervan was onderricht. Denselven heeft ons naer ghelegent-

heyt met synnen raedt geassisteert ende onse aencompste synnen Heer

verwitticht, hem aenschryvende, dat het syne groote eere was, datter

legaten aen den keyser van de Hollanders (die syn lant frequanteeren)

gesonden werden ende daeromme dienden te procureeren, dat deselve

met eere ontfangen, onthaelt ende afgevaerdicht werden. De Heere van

Firando heeft tot sulcx gearbeyt ende ons op des Keysers pas ende ten

deele sijne Majts. costen te hove te mogen comen, verworpen ende t'

selve ons in Meaco toegesonden, middelertyt syn de joncquen van

Nangesacqui, vier dagen naer ons uyt Tayouan vertrocken, aencomen,

waeraf eene, die van Phesedono namentl. regente van Nangesacci,

16 inwoonders van Sincan (die sij steelsgewys, soo wy voorgeven, van-

daer vervoert hebben) metbrengende, waerover d' inventeurs deses

wercx naer het hoff dadel, depescherende (den Keyser comen haer

lant opdragen, voorgevende) met dieselve te hove te comen, in gelycke

forme als wy gelicentieerdt syn geworden.

Op den wech syn ons de brieven van den Commandeur de Wit onder-

loopen, vuyt dewelcke den valschen handel der vuytvoeringe onser

inhabitanten verstonden, neffens een sekere requeste aen gemelte

commandr. by de ouders, vrunden ende maechden der uytgevoerde

ghepresenteert, versouckende, dat hare mannen, soonen, broeders etc.

toch mochten werden wedergelevert etc.

Sugadonno -), een des Keysers Raetsheere ende regent des landts

ende hooftstadt Meaco, is ons in een dorp by den wech ontmoet (van

denselven was onse licentie onder anderen mede geteyckent). Wy
versochten syne Ed. door Sr. Muyser in syn logys te begroeten met

complemientos naer eysch, maer werden affgewesen, van dier tyt des-

pereerde aen onse aengenaemht. te hove, niettemin dat ongemerckt

laten voorbygaen, syn eyndel. naer veele moeyten ende rusie in Edo
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aencomen ende in een papenkercke, met wacht aen allen canten beset,

op des Keysers costen geforiert.

De Heer van Firando, onse legatie met discretie ende voor sooveel

voor die tydt goet vondt, gecommuniceert, U Edts. brief ende t' par-

ticulr. geschenck gelevert, daernaer copie der getranslateerder missive

aen de Ma j ten. die in alles goet genoughen ende behagen hadde, ons

versekerende, alles te hove smaeckel. soude wesen ende alsoo syn

eenige 5 a 6 dagen met dagelycxse congratulatien, den Japanders

gemeyn, gepasseert, daernaer heeft de gemelte copien den Raden des

Rycx behandicht, die daermede, van t' hoff wederkeerende, alles seer

aengenaem te wesen rapporteerde, alleene t' geschrift des schryvers

ende t' papier te vyl, soude daeromme des Keysers ordinarioschryver

met eenen der raden des Rycx, Quinosquedo. ende Nufarrimado. ^)

gent. ten huyse van den Heer van Firando des avonts in den duyster

verschynen om gemelte brieven te herschryven, resumeeren ende naer

Japanscher wyse de gerequireerde cortosyen behoudens den origi-

neelen sensum daerby voegen. Aen plaetse deses te doen hebben Sr.

Muyser, die tot dien eynde ende op tversouck van de Hr. van Firando

daerby sonden, met noch twee papen geexamint. ende van de rescriptie

der missiven niet eens gementioneert,

Vanwaer wy quamen

Vanwien gesonden

Tot wat eynde etc.

Dat gedaen synde, hieten gemelten Muyser vertrecken, weder ende

verder van doen hebbende, souden hem laten eysschen. Eenen dach off

ettel. daernaer liet de Hr. van Firando ons weten, dat het hoff soo

ontstelt was, verstaende, dat wy van Java van U Edle. ende niet uyt

Hollant van den Coninck aldr. waren afgesonden (gelyck men syne

Majt. nu vier jaren lanck voorseyt te sullen geschieden], dat men dis-

puteerde, ofte wy t' leven daeraf souden brengen off niet, jaa, syne

Ed. was in duysent vreesen, dat oock selffs den buijck soude moeten

snyden. Men kende geen Batta. eylt. Java, Gen. al. (ofte immers, men
wildet niet kennen), daer waren noyt andere schepen als Hollantsche

ende dat uyt Hollt. nochte volck in des Keysers landt geweest. Syne

Majt. verstont oock alsnu gheene andere als Hollanders te ontfangen.

Wij hebben hierop geantwoordt, sulcx als conveneerde ende bewesen,

dat wy jae die luyden waren, die des Keysers lant soo veel jaren be-
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sochten, dat soo t' luyden van discretie waren geweest, daerover ver-

noeghinge souden hebben. De Hr. van Firando heeft alles den raets-

heeren (die wy noyt collegialiter, oock wat moeyte daertoe gedaen is,

hebben mogen spreken) gerapporteert. Soo het scheen, alles soude

noch wel afloopen, gelasten daeromme, de schenckagie-borden souden

werden claer gemaect. Op verscheyden tyden daernaer is in ons logemt.

comen aendienen, dat binnen drie dagen souden audiëntie becomen,

nu ontbrack er dit, dan inpescheerde ons dat, enfin t' soude nu syn,

t' soude dan syn ende echter niets gevolcht, totdat wy naer 37 dagen

ophoudens van de raeden des Rycx onverhoorder, ick laet onverrichter

saecke staen, te vertrecken gelicentieert syn geweest, seggende de

brieven van Uwe Ed, niet te connen verstaen ende soo ons in tbysonder

wel aengedient is, hebben haer seer gestooten aen de nedericht. van

Uwe Edt. in de missiven geuseert, als; Wy versoucken reverentelyck,

Uwe Majts. dienstwillige dienr, etc, doch nemen dat met discretie aen.

Ons oordeel hieraf gevende, achten volcomentl. t' empechement, den

Japanders in den Chyneschen handel aengedaen, t' afvorderen van de

tollen maer bysonder de ghefingeerde opdracht van t' eylant Formosa

aen den Keyser door de raptive vuytgevoerde onser inhabitanten te

doen, alles veroorsaeckt heeft, want wye twyffelt, dat de Jappanders

gheene kennisse van Bata. Java nochte U Ed. hebben, dat de exceptien,

by den raden voorgewent, frivol ende de becominghe van dit lant by

haer in ernste is? Edle Hr. veele vellen paprs. waren niet bastant t'

gepasseerde te vervatten, gedragen ons tot voorverhaelde brieven, ge-

houden journael als bysonder tot onse memorie, aen Sr. Neyenrode op

ons vertreck over de Compes. stant in Japan gelaten, van alles hier-

neffens copie gaende.

Wy meynen, het seer goet ware, dat d' Edle Hren. Mrs, brieven van

voorschrift van den Prince van Orangien (want een ambaasadr. sal niet

wel vallen en de regieringe van de Hren Staten can haer niet beduydet

werden) aen den Keyser obtineerde ende dat U Ed. daerneffens t' cantr.

Firando in Nangesacci transferreerde, want de Hr. van Firando is boven

niets geacht ende syn veel groote jalours van hem, dat hy, synde de

minste van alle de lantsheeren, door onse natie gestyft met giften ende

andere vallende proffyten, haerlieder in pracht te boven gaet. Nange-

sacci is des Keysers stadt, soude de Compe. des Heeren mandaten ende

vexatien exempt syn ende den Keyser buyten twijffel aengenaem
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wesen, liever syn eygen siende wel te vaeren als andere, hoewel sulcx,

wanneer t' syne Majt. in den sin compt, wel can gelasten, maer het

schynt, om redenen sulcx niet observeeren, tis altyt seker ende hebben

t' ondervonden, dat de Hr. van Firando ons in geringe saken, wy

swygen swaere, niets can vorderen, dat de coopluyden liever in eenen

keysersstadt handelen als in een pr.ticuliers, die haer in veelen deelen

beswaert, tis daerbeneffens licht af te meten, dat de coopmanschappen

tot Amsterm. beter als Vlaerdinghen vercocht connen worden, het

somasilver moet daer verwisselt, met risico gehaelt ende t' schuytsilver

gebracht worden, de Portugysen ende Spaenjaerden hebben dese voor-

deden wel weten t' onderscheyden. Sr. Neyenroode heeft ons een

gantsch register van dachten jegens de Firandesen overgdevert, hier-

neffens gaende, daeruyt U Ed. sullen connen oordeelen ende ordon-

neeren, t' geene de Compe. oorboorst is.

Wy hebben met gemlt. Hr. om een agent boven te mogen houden

gesproken, deselve sloech het aff, sich gdatende, als soude hetselffde

niet wel genomen werden, daer nochtans onse Bongies (van des Keijsers

wegen dagel. in ons logement synde) duydel. seyden, sulcx vuytermaten

aengenaem soude sijn; maer dat het de Hr. ontrade om syn profyt, wel

wetende, wanneer wij te hove maer kennisse hadden, op hem niet veel

passen souden, doch alsoo onverhoort hebben moeten afkeeren, is daer

verders niet op gebesoingneert, totdat claerl. saghen, wat vuytganck de

sake der Sincanders soude baeren.

Wy syn op 8 Novr. vuyt Edo met weynich volcx getrocken. Sr. Muy-

ser met de reste ende alle de schenckagie noch daer latende, die met

den ganschen ommeslach twee dagen naer ons soude volgen, daertoe

veel tyts van doen heeft gehadt. Op 29 dito in Firando aencomen,

alwaer t' schip Woerden volladen ende zeylreedt t' onsen gelucke

vonden ende naer gestelder ordre op 4 Decembr. van daer gescheyden

sonder van Sr. Muyser tot dier tyt iets vernomen te hebben. Dit cortel.

over t' stuck onser legatie.

Op 24 Decembr. hier gearriveert, de fluyte Edam, meer als een

maent vuyt Firando naer Tayouan voor ons met 42000 ra. contant,

prtye. coper ende houtwerck (als pr. factuere) vertrocken, op dato niet

geparesseert. Wy syn hier daer gans by verlegen, want het houtwerck

gantsch noodich hebben.

T' schip de Vreede, dat van gelycke behalven coper meest vol hout
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was, is by den Comadr. de Wit, hier ter reede comende, met synne

meeste last naer de Custe van China (ondr. ick en wete wat praetext)

medegenomen ende niet alleene dat schip maer daerenboven de jachten

Erasmus, den Haen, Slooten, Cleen Heusden beneffens twee des

Compes. joncqen ende alle het cloeckste volck, als U Ed. vuyt gemelte

Commandr, hope, sult hebben verstaen, dese plaetse naer syne calcu-

latie met 330 coppen beset latende. Wy hadden synne E. uyt Japan

nochtans wel veel anders geordt. ende daerby ampel van des vyandts

preparaten, Jappanders dissein mette Sincanders, als Chinesche zee-

rovers geadviseert, als U Ed. uyt neffensgaende copien gelieve af te

meten; nu het anders is geschiet, moeten gedult hebben. Onses oordeels

is het seer onbedachtel, met soo een importante plaetse voor de Compe.

als in dese, synde noch eerst in hare jeucht, soo desolaet sonder eenige

navaele macht met soo een weynich volcx ende dan noch sulcken beset

te laten, gehandelt. De joncqe Sincan is van alle de macht (het volck

daer noch vuyt gelicht synde) alleene tot noch toe wedergekeert.

Snel *], een ondercoopm. op de joncqe Macau, heeft ons uyt Haerlems-

baey, die dicht aen de eylanden Maccau licht, geschr. hierneffens copie

gaende, daeruyt duchten, dat alle de jachten gesamentl. naer costi

sullen gekeert syn, de Heere verleene, voor dato wel mogen gearriveert

wesen.

Met t' schip Woerden hebben wy vuyt Japan 60 coppen gebracht,

maeckende 390, onder dewelcke (alsoo t' meestal jongers syn) nauwel.

120 cloecke mannen syn te rekenen, 38 siecken, 13 gestorven, nu wan-

neer hier affgaen de hooftofficieren, coopl, geestel. ondercoopl. bar-

biers, bottelrs. etc. ende daer noch 4 joncqen, t' dorp Sincan ende t'

schip Woerden met beset werden, can U Ed. oordeelen, wat een macht

dat hier om de besettinge van tfort ende dagel. voorvallen waer te

nemen resteert, ten voet deses geeven claere specificatie, Tis een

beschuttinghe Godts, dat den vyandt, als hiernaer sullen seggen, voor

onse compste met syne macht hier niet is verscheenen, voorwaer soude

sonder eenigen weerstoot de plaetse geoccupeert hebben ende soo

noch (voor wy ontset ende secours becomen) te voorschyne comt, U
Ed. cont gissen den weerstant naer den sobere macht soude mogen

wesen,

Gemelte Commandr. heeft voorwaer om weynich oncosten in reke-

ninge te brengen alles hier te veel laten vervallen, hadden voor ons
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vertreck gelast verscheyden dingen op te maecken, principael. t' stuck

van fortificatie gerecommandrt. daer is niets gevordert, hier comende,

vinden één desselffs punten met plancken ende staken, vuyt vreese

anderwerf soude omvallen, beset ende besteken. Den Haes, in tin-

comen, (by geval den wal rakende) schoot op een voet naer door des

forts gardyne ende dat met met een yser van 4 Ib. Wat soude men daer

halve cartouwscheuten op afkeeren? t' Fort in tbegrijp is te cleyn, in

tmiddelparck een weynich grooter als de punt Diamant costy, niet

viercant, te veel leech van wal, de spyse te wenich, wy hebben een

regel in rechten, die rechtelyck ende waerlyck seght, quod initio vitio-

sum est, non potest tractu temporis convalescere D. lib. L. t. par, 29*'),

in tcorte tis niet bastant sonderlinge macht weerstaen ende des Hren,

Mrs. groote capitaelen secuerl. te bewaren. Wy hebben by provisie

in tincomen van tCanael ontrent een cartouwscheut van t' fort een

batcrye, met schanskorven beset van 10 stucken geschoots, in haest

opgeworpen, daermcde de bedervinghe des Canaels ende het incomen

can belet werden ende wanneer men buyten allen vreese van swaricht.

wilde wesen, behoorden aen tNoorteynde van dese plate (alwaer haer

eene plaetse ende de spyse sich favorabel aenbiet) om het landen te

verhinderen een fort gelecht, t' welck in 3 maenden tyts in syne de-

fentie soude connen brengen, jae geheel opmaken ende soude de

Compe. aen werckloon naer gissinge ontr. 6 a 7000 rn. comen te costen,

dit roeren en passant, omdat U Ed. ende d' Ed. Hren. Mayores parti-

culariteyten syn eysschende, maer soude men moeten wachten, totdat

d' Edle Hren, Bewinthebberen haere consideratien vuyt t' vaderlandt

daerover geven, diende men oock versekert te wesen, dat den vyandt

soo lange soude willen van syn voordeel desisteren. Voor ons, wy

connent maer schryven ende t' gheene U Ed. ons ordonneren, naer-

comen.

Op onse aencompste vonden verscheyden pr.ticuliere coopl. die hare

goederen 2 maenden te vooren (door den Comandr. ontfangen ende

mede naer costy gevoert) gelevert hadden, naer haer geit wachtende;

claechden seer, dat wy geen geit presto hadden, andere, doordien het

haer te lanck was te wachten ende haere winst neffens dese bynaest

verteert souden hebben, waeren sonder troost al naer huys vertrocken.

Die noch niet wedergekeert syn, de geblevene hebben betaelt ende
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alles op de beste wyse geexcuseert, gelovende voor toecomende te

versorgen, dat syl. voor andere wel sullen getracteert werden ende

geenen tyt meer verliesen, sulcx dat met een hope van hier voortaen

noyt geltgebreck te sullen syn, gecontenteert vertrocken, verwachte

haer ende d' andere alle ure uyt China, maer, Godt betert, t' sal weder
anders uitvallen, als pr. balance blyckt. Eenige derselver versochten

instantel. prtye penningen geleent ende ten eersten syde ofte sulcke

waren, als begeerden, daervoor uyt China te leveren, in forma als met

Simsou genegotieert werdt, maer aengesien wy haer noch niet heel wel

kenden ende oock niet weten, off U Ed. tot sulcx inclineere, voor dese

revse beleefdel. afgeslagen. Wy wenschen te weten U Ed. in sulcken

gevalle, hoe gelieve gehandelt. Onse opinie is, dat het haer soo wel

als Simsou behoorde geconsenteert te werden, daerdoor sal men haer

courageeren ende andere opwecken, de Compe. beter gedient ende van

verscheyden sorteringe van goederen gerieft connen werden, doch tis

aen d' ander syde weder met gelijcke peryckel van t' gantsche capitael

te verliesen gemeynght, sullen daerinne sooveel doenl. voorsien.

Simsou heeft ons aengeschr. dat des Compes. syde herwaerts door

de menichvuldige rovers, haer in de reviere van Chincheo ende daer-

ontrent onthoudende, niet conde seynden, ontboodt daerom een schip

(daervan wy gansch ontbloot syn) om die daerin te laden, want Woerden

is soo leek ende heeft sulcken olycken wandt, dat niet navigaebel is

ende souden in sulcken gevalle hier oock sondr. eenich vaertuijch

blyven, dat niet en dient; t' vaert op syn huijt ende met alle het staende

wandt, daert over 6 jaeren mede is vuytgecomen, wy syn daermede

bynae verongeluct geweest, doordien alles hem in eenen storm ontgaf,

de groote stenge ende groote ree quamen van boven, t' groot cardeel ^)

brack, van gel. de schooten, eenige hoofttouwen, pompen etc, ende

hier is niets om hetselve te connen herstellen, daeromme gelieve onsen

eysch van wandt, canefas ende bysonder peck ende teer te laten vol-

doen. Opdat echter Simsou mochte van de syde ontlast werden, hebben

de joncqe Sincan ende corts daemaer twee gehuyrde Chinesche (met

ons volck behoorl. gemant) neffens den pr.soon van Sr. Johannes

vander Hage naer de reviere van Chincheo gestiert, deselve is op heden

niet wedergekeert; hoe wy met ditto Simsou in rekeninge staen, gaet

hiemeffens een statjen.
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Iquan is genoechsaem meestr. van de Chinesche Zee, heeft nu onlangs

den Combon doen weten, dat in Aymoy soude vallen. Off U Ed. conten-

tement daerinne heeft, dat den Comandr, de Wit ons syne pr.tyschap

heeft bevordert, connen niet gesondel, oordeelen; ons bedunckens ware

het goed, dat denselven gevoet ende gestyft ware geweest, tot wy de

effecten van de toegeseyde woorden van den Combon, Toutock,

Hayto '^) etc. becomen hadden, immers meerder apparentie ende

sekerht. van de totaele becominge des liberen handels verworven, want

schoon wy willen hem Tayouan stoppen, Kelangh-tamsui, Tamsoa,

Pangsui, Girim ende andere plaetse syn hem open. Soo wy de commo-

diteyt van eene goede joncqe hadden, souden hem onse vrundtschap

ondr. den duym aenbieden ende t' gepasseerde met den Comandr. de

Wit in behoor), forma excuseren. Naer d' advisen, die van Simsou met

vander Hage becomen, sullen connen sien, wat de Compa. dient. Conde

den liberen handel becomen werden, ten soude niet ontstaen, ofte de

Compe. soude gewenschte vruchten uyt China trecken ende syn daerom

in tgevoelen, als pr. onsen uyt Meaco op 7 Septbr. aen U Ed, geschr,

Naer wy uyt Chines. verstaen, souden wel acces by den Coninck

becomen.

Sr. Neyenroode hadden geseght, op halff Janero ten langhsten t'

schip Heusden af soude seynden, tselve is noch niet verscheenen, dat

ons doet vreesen, eenige swaericht. in Japan is voorgevallen ende alsoo

het sedert meest bequaem weder is geweest, connen geene opinie

hebben, voorby geseylt soude syn. Soo daer arresten syn, hebben wy

hier oock moeyten ende onlusten te verwachten, daertoe weynich

machts om yets sonders uyt te richten ofte te weerstaen.

Op 20 Febr. is hier eene joncke uyt Pehou met een Mandoryn (ons

van d' andere Mandoryns om ons te begroeten ende willecommen af-

gesonden) aengecomen, uyt denwelcken verstaen, dat aldaer over

6 maenden twee galleyen waren geweest, in dewelcke dese Mandoryn

prsooneel. hadde gegeeten, geintentionneert synde ons met 6 gal-

lioenen ende eenighe joncken, t' saemen uyt Manilla gescheyden, te

comen vermeesteren; maer dat eenige dagen naer haer vertreck van

den anderen waren geraect, meynende alcanderen daer te verwachten,

doch dat de Mandoryns haer hadden doen vertrecken. Op dito galeyen

waren veele Spaenjaerden ende Pampangers tot riemers, versochten
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seer, de Mandoryns wilden den Combon licentie versoecken, dat sy

daer wat mochten vertoeven (f schijnt, sy niet genoech gepresenteert

hebben), tis afgeslagen ende hebben naer Kelangh-tamsui moeten ver-

trecken. Over ontrent twee maenden is in Pehou een Chinesche joncqe

van Kelangh-tamsui geweest, daeruijt verstaen, dat van de gemelte

6 galioenen 5 aldaer (neffens de galeijen) langhs d' oostsyde van dat

eylant waren aengecomen, niet hebbende boven den Zuydelycxsten

hoeck connen seylen ofte door den harden stroom, meer als gemeynt,

Noort geweest syn. Wy meynen, dat de galeyen door roeyen die boven

gehaelt hebben, voorts dat den aenslach op Thaywan daermede was

misluct ende tot het naeste noordermousson gediffereert; tot noch toe

waren maer 6 coopmans- ofte handeljoncken, maer wel veel andere

met ververssinge, steen etc. daer geweest, doch daer gyngh sulcken

harden stroom, dat de Chinesen niet veel lust hadden derwaerts te

keeren, verlooren te veel cabels ende anckers, dito galeyen syn hier

by schoonen dage in tgesichte van d' onse gepasseert. Dit is alles, t'

gene tot noch toe vernomen hebben.

Hier comende, verstaen, dat de request door de Sincanders aen den

comandr. de Wit niet vrywillich maer door inductie ende aenporren

van uytgemaecte Chinesen is gepresenteert, sulcx dat wy meynen, niet

steelschewijs maer voluntairl. vervoert syn, want corts naer ons arri-

vemt. syn de hoofden van de 4 naeste dorpen Sincan, Bacluan, Mattau,

Soulangh by ons comen met een botte arrogantie een jaerl. erkentenissc

naer gewoonht. omdat in haer landt resideren, ons afvorderende, heb-

ben haer (synde van natueren praggers ') ende bedelaers) geantwoort,

dat sy ons een huijs in elck dorp, als die van Sincan voor desen gedaen

hebben, souden maken, waervoor cangans souden genieten ende daer

beneffens dan sien, wat vorders in den sin hadden. Ondertusschen

bedryven nu ende dan aen Chinesen, die met onse licentitie in het It.

woonen, grooten overlast ende moetwil. Over ontrent 8 dagen geleden

hebben noch een duytschman, op onse joncke in Wancan leggende ende

om water aen lant gevaeren synde, doot geslagen. Dit verhaelen wat

largo, opdat U Ed. nae gewoonlycke voorsichticheyt de dreygende swa-

richeden van Japan, des vyants op Kelangh-tamsui ende der inlanders

alhier overwegende, ons in het beginsel van t' Zuijdermousson met

gerequireerde macht van schepen ende volck subsidiere. Wy rekenen,

dat tot volcomen besettinge van tfort noodich syn
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200 coppen

80 aen de logie, daeronder gereeckent timmerl, smits, metselaers,

cleyn vaertuijchs volck etc,

50 aen de reduyt ofte baterye in tincomen van tcanael, vooren ge-

mentionneert,

50 in Sincan, Soulang, Mattau, Bacluan ende Tirrassan, die eerst

daegs sullen afcomen, met ons haer bevreedigen, dat is in elck

dorp 10,

120 op 6 joncken, daervan een in Wancan, een in Tachoya, een in

Girim ende 3 byde hant gestadich dienen te syn,

6 aen de stadt tot wiltschutten

506

t' Waere goet, dat wy in elck dorp 10 a 12 soldaten conden leggen,

l' Soude ons niet alleene van dien cant buyten alle peryckel stellen,

emaer het volck wat menschelycker, tot ons gemeensamer ende daer

beneffens van langer hant de souverainiteyt t' onswaerts maken.

Tverleden Zuydermousson syn van Maccau door eenen roep, dat de

Hollanders mette Chineesche rovers gecombineert haer souden comen

bestormen, gheene gallioten in Japan geweest, maer hebben alle hare

macht (synde daerinne voorsichtiger als d' onse) by den anderen be-

houden ende is naer t' seggen der Chinesen (soo die te geloven syn)

daer groot gebreck van victualie, sulcx dat dit aenstaende Z. mousson

van daer een dobbel capitael ende tweejarich cargasoen naer Japan

staet te vertrecken. Soo U Ed. het conde bybringen, soo om onse standt

alhier te versekeren als om van t' overige eene bequaeme macht op

deselve te passen, uytsetten, ons van 8 a 10 cloecke welgemande ende

beseylde jachten als Erasmus, Armuyden, Grootenbrouck, Slooten etc.

ende die herwaerts toesenden, wy vertrouwen, eenige daervan souden

occupeeren, maer jachten als den Haen ende Westcappel connen door

hare overgroote traecht. in tseylen daerin geen dienst gedaen.

Tis sulcx, dat soo wy haer maer conden door gelycken roep inhouden,

de Compe, 600 picol syde in Japan meer als ordinaris behalven alle

andere Chinesche waren sal connen slijten. Soo de navetten t' verleden

jaer gecomen waren, souden over de 500 picol syde niet gevent hebben.

Wat macht U Ed. vorder sullen resolveren ende jegens des vyandts

voortganck op Kelang-tamsui (om principys te obsteeren] connen uyt-
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setten, sullen verlangen te vernemen. Den bequaemsten tydt om haer

te bespringen wert geoordeelt t' beginsel van de tZuydermousson, alsoo

het in t' Noorder te hart weder maect. t' Is gelegen aen de Zuyd Oost-

hoeck deses eylandts ende, soo ons de Mandoryn bericht, isser de

diepte genouch voor groote schepen, maer rytuych mach niet ge-

breecken.

Ouderkercke, dat voor desen op de Macausche navetten te wachten

is uytgeset geweest, is op heden niet te voorschyn gecomen, Soo men
ons onderricht, soude den oppr.coopman Nicolaes Kettingh *) eenige

brieven aen ons hebben geschr. die pr, den Comandr. de Wit (sonder

copie daeraf hier te laten) metgenomen syn, dat van meyninge was,

sich t' gansche Z. ende oock N.mousson op de custe onthouden, soo

sulcx soo is, passeert in veelen syne instructie, van ons ontfangen; daer

is een lopende tydinge, dat voorschr. jacht ontr. d' eylanden van Mac-

cau in eene riviere soude verbrant wesen, doch t' sekerste houden wy
naer costi gekeert te wesen, want de luyden schynen van Tayouan,

omdat het een sombere, dorre ende drooge plaetse is, een disgoest te

hebben.

U Ed. diene aen de schippers ende coopl. uyt Japan herwaerts kee-

rende, stricte ordre te geven Tayouan niet verby loopen, alsoo sulcx

can beleth werden. Wy hebbent met groote stormen ondervonden,

wy souden daerin selffs connen ordre stellen, maer soo Sr. Neyenroode

heeft willen te kennen geven, vraegen sy niet veele nae syn woorden,

claerlyck seggende op Bata. noch altyt welcom te wesen, niettemin

sullen een bequaemen cours ende ordre ramen ende pr. Japan (soo de

saken daer wel staen) seynden, denwelcken, soo achtervolcht werdt,

het voorbydryven (immers dal pretext) verhindert sal werden.

Op onse aencompste hebben alhier by cassa 3363 5/8 ra. gevonden

ende pr. Woerden uyt Japan 72000 daertoe gebracht ende t' zedert

dien tydt syn [hiaat] ende resteeren uyt te geven, als hier neffens.

Nu soo in Japan swaericht. is, gelyckerwys soo Heusden voor dato niet

is verscheenen, daervoor vreesen, hebben van dien cant geen geit te

verwachten, anders achte, al ontrent de 100000 tayl, als by calcule te

sien is, souden vernemen. Sal U Ed. voor sooveel de gelegentht. aldaer

can lyden ende U Ed. goetvint, ons subsidieren ende by goeden standt

ende staet in Japan effenwei tot impleo der vaderlantsche retouren

dienen te provideeren, want in consideratie, den Commandr. de Wit
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met soo een notabele prtye, zyde van hier naer costi is vertrocken,

daervan de schuit ende betalinge ons naelatende, wert het inlandts

capitael alhier merckelyck daerby vermindert.

Ingevalle soo in Japan (wes Godt verhoede) moeyte ware, gelieve

U Ed. ons ampel, ende claerl. sulcx U Ed, goetvint verricht, ordon-

neeren. Soo autem de saken daer geen last en lyden, sy U Ed, verdacht,

dat naer overcompste van Heusden geen schip hier by de hant hebben

om met het tweede cargasoen derwaerts te seinden, want met Woerden,

als vooren geroert, wanneer wy t' verby connen, niet dient eenich capi-

tael vertrouwt, tenware soo tydel. met bequaeme plancken van costi

(die anders pr. de fluijte ende den Vrede daertoe affgesonden hadden)

ende geeyschte noodelycheden geprovideert werde, dat noch voor t'

verloop van t' mousson t' selve mochten dresseeren, doch t' sal swaerl,

vallen, want t' is soo ontstelt ende vuytgevaren, dat ledich met dese

advysen naer costi niet hebben derven senden.

De hr. van Zatsuma is een van de machtichste van Japan, die selffs

by den Keyser geacosteert werdt, soo om hem in gestadige devotie te

houden als om van eenige attentaten jegens synen staet te diverteeren.

Alle andere lantsheeren moeten ende syn gehouden jaerl. boven reve-

rentie comen bewysen, desen, seindende eenen Ambassadr. alle drie

jaren, is daer af exempt, heeft onder hem de Lequeos Pequenos ge-

bracht ende hout die voor sich selffs sonder den Keyser te tributen,

licht in een lant, van achter met ongebruijckel. bergen ende vooren

de Zuydzee beslooten, is een groot vrundt (immers en samblant) van

de Nederlanders. Wanneer de Keyser ons syn landt verbode, dese,

naer verstaen, soude ons wel admitteeren, t' is maer 40 a 50 mylen

distantiae ZZO. van Firando, maer wat ist? dese natie, immers soo

wel als de Italianen, mirum in modum agunt Macchiavellicum *'),

De Persiaensche zyde is in Japan niet getrocken, willen die niet

aensien ende, nae Sr. Neyenroode ons seyde, can niet becomen, t' geene

daervoor sy gequoteert staet.

Laeckenen dienen oock voor 2 jaeren geene derwaerts gesonden,

ofte men sal daernaer de vervullinge met leetwesen beclagen ende

dragen ende, soo maer dien tyt uytgewacht werdt, sullen by prys ende

demande behouden werden. Tot geen geit syn de laeckenen pr, den

Haen ende Westcappel connen vercocht werden, maer die jegens coper

aen een coopman, die noch wel 200 stucken van andere jaeren by sich
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hadde ende dese om in een hant te wesen aengeslaegen, moeten ver-

setten.

Soo U Ed, eenige schepen van costi t' aenstaende saison naer Japan

intentioneert te seinden, dienen Tayouan aen te doen, opdat voor-

sichtel, de naerdere advysen verwachtende, daer met gehandelt ende

d' eene swaricht. op d' andere niet gehoopt werde, t' selve hebben uyt

Firando op Siam geordonneert. Soot U Ed. goet vindt, cont tselve

confirmeeren, opdat des te meer capitael herwaerts souden doen re-

tourneeren, alsoock om der dierte willen weynich rys in Japan op te

coopen gemandeert, pr. Woerden 400 baelen met gebracht, de reste,

synde 1500, pr, Heusden gelast te volgen. Soo t' selve niet paresseert,

sullen nauwel. t' secours van costi verwachten connen, maer vuyt China,

soot mogel. is, ons het noodige moeten versorgen ende sullen in toeco-

mende uyt Japan immers voor 2 jaren door de groote schaersheyt aldaer

geene dienen te ontbieden, maer sal U Ed. ons uyt Chiam gelieven te

secunderen, wij eysschen by desen vooreerst maer 150 last, op hoope

Heusden noch mochte opdonderen. Op den Japansen rys mancqueert

meer als 20 caty pr. baele,

D' inwoonders van de 4 voorschr. dorpen hebben onse assistentiae

om Mathyseneylant, 14 a 20 mylen van hier gelegen, in te nemen vcr-

socht, presenteerende t' eylt. ende alles, datter op is, ons te laeten

behouden, wanneer sy alleene de hoofden der wilden mochten genieten.

Door onse groote swackheyt hebben ons beraedt daerop genomen,

sullen haer tot beter gelegentht. trayneeren. t' Soude de Compc. door

de groote abundantie der calappusnooten, wanneer men voor Maccau

ofte Manilha eenige vlooten wilde houden, tot ververssinge connen

dienen ende oock selffs ons alhier.

Alsoo wy mereken, datter weynich hertevellen in onse handen comen

ende deselvige in Japan meerdr. winste als syde ofte ander waeren

geven, eenige meer uyt te voeren verboden, doch naer allen apparentie

door den soberen vanck sullen sooveel niet als op verleden jaren

becomen.

De Bandanesen sullen op U Edts. schr. dit jaer met haere goede

diensten volharden, vertrouwende, U Ed. haer t' aenstaende mousson

naer Java te mogen keeren licentieeren sult, t' selve versoucken sy

met bidden ende traenen, wy hebbent haer toegeseyt, dat U Ed, haer

sullen relaxeeren off gagie toeleggen.
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Wy hebben hier wel 80 a 100 slaven van doen, sullen daermede

veel arbeytsloon aen ordinario fortificatie spaeren.

Soo de comoditeyt hadden, souden U Ed. pr.tye campher, pr. Woer-

den uyt Japan medegebracht ende peper toesenden.

De overhooffden van den Haen ende Westcappel hebben seer onbe-

dachtel. op de custe van Champa de 6 Chinesche joncqen, van costi

te conduiceeren haer gelast, daer haer peryckel eerst aenvangde, ver-

laten, t' schynt eenige daervan tot op heden niet te voorschyn syn

gecomen ende sullen geene dit jaer door de menichte der rovers ende

faute van convoy naer costi vertrecken connen.

Juan Fernandes "), Chinese tolck, is met noch drie andere Chinesche

tokken pr. den comandr. de Wit naer de cust medevervoert ende

ondertusschen syn daerby grootel. ontrieft. 2 tokken behoorden voor-

waer syne E. gebasteert te hebben. Soo denselven costi is, U Ed. ge-

lieve hem ons toe te senden, want diergel. niet becomen sullen, is

uytlermaten int translateren, alsoo selffs Portugees schr. can, diens-

tich, wekkers gelycken niet becomen connen, nochte met dese te rechte

raken, wy sullen middelertyt volgens U Ed. waerschouwinge op syne

actiën regard nemen.

Wy syn int timmeren van een nieu huijs, onder geappropricert tot

een packhuijs ende boven wooninghen, 150 voeten lanck, 28 breedt.

Door t' niet paresseeren van Edam ende Heusden sullen veele plancken

te cort comen. U Ed. gelieve ons daervan te versorgen. Door de menich-

vuldige roepen van de aencompste des vyandts alsoock om de macht

by den anderen te hebben, [hebben] voorgenomen met onsen gantschen

ommeslach, dese vuijle plate Tayouan verlatende, ons aen de sijde

van tfort te transporteeren ende sullen ten eersten t' voorschr. fort

met de plaetse naer U Ed. aenschr. ende des Ed. Hren Majores reso-

lutie haere namen in Zelandia mutueeren, maer beter waeret, dat de

plaetse door haer largesse van geit in China (allegorice Geldria) fa-

meus waere.

Om de differentie van t' Japans ende Tayouans gewichte te onder-

vinden: een stuck kots, van een picol netto wegende, vuyt Japan hier

gebracht, met onse daetche geconfereert, dat 2% catty meer te wegen

bevinden, t' welck over een groote pr.tye zyde veele bedraecht ende

daerenboven syn de Chynesen in gewoonte gebracht, dat de touwen

ofte lengen'"), daer de syde mede gewogen wert, als tarra (soo in
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Japan in tvuijtleveren gebruyckel, is) niet en werden gecort, sulcx dat

d' eene ende t' ander elckanderen helpt verscheelen.

Met desen voorleden visschersteelt syn vry goede prtye. visschen

voor thiende de Compagn. ingecomen, alsoo dat twee maenden langh

daeraff rantsoen hebben mogen geven, macr door gebreck van olye

ende asyn niet alle connen oirboiren. U Ed. gelieve ons daer af wat

ryckelyck te doen versorgen ende sullen veel vleys connen spaeren.

Hierneffens gaet een monster van seer schoone zyde, daervoor de

coopl. 160 tayl t' picol begeeren, doch can in groote quantiteyt (soo

sy seggen) niet versamelt werden. U Ed. geve ons syn gevoelen daer-

over.

Onder de contanten, die wy uyt Japan pr. Woerden gebracht hebben,

is (als pr. neffensgaende attestatie) 100 tayl te cort gevonden,

Desen gaet pr, de joncqe Zeelandia, die wy (alsoo geen andere door

het menichvuldich vernielen der rovers becomen connen) wel weinsch-

ten, U Ed. ons geliefde weder te schicken. Soo de joncqe Sincan voor

8 ofte 10 Marte. voorts compt. ende eenige veranderinge voorvalt ofte

oock wel, dat onse brieven U Ed. sekerl. mochten gewerden, [hiaat]

deselve toeseinden. Hiermede

Ed. Manhafte Genereuse Heere bevelen U Ed. in de protextie des

Alderhoochstens ende weest hertel, gegroet van

Actum in tComptr, U Ed. geaffectioneerden

Tayouan 28en Febr. Ao. 1628. Pieter Nuijts.

De Commandr. de Wit heeft hier gelaten coppen

toegebracht

330

60

~39Ö

Pr. 1 joncqe, den Comandr. met 2 cabels en anckers

naergesonden, noch niet weergekeert, daerop

pr. de joncqe Sincan over 7 weken gesonden

Met Sr. Vandr, Hage ....
In een andere joncqe met denselven

naer des comandrs. vertreck gestorven

In tsieckenhuys, vermeincte etc.

Pr. de joncqe Zeelandia naer Bata .

10

8

9

4

13

38

10

92

298
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CXCVII. PIETER NUYTS, FORT ZELANDIA 15 MAART 1628^).

T' bovenstaende is copie van onsen laetsten, pr. de joncqe Zelandia

op 28 passado affgesonden ende alsoo in denselven ghelooft hebben,

dat Uwe Ed. de joncque Sincan (soo die te voorschijne quam met de

vordere gepasseerde novos als principael. dat onse missiven Uwe Ed.

sekerl. mochten geworden) souden toeseinden, gaet desen per de joncque

(die hier genouchsaem met force eenen Chinees hebben affgecocht)

Pehou, de Heere laet se Uwe Ed. geworden.

T' sedert, om de redenen in den voorighen gealligeert, de plaete

Tayouan verlaten, in des Compes. nieuw genaemde fort Zelandia by

provisie met den gantschen ommeslach ons getransporteert.

Op 8 couranti is vuyt Pehou van de Mandorijns eene joncqe (aen ons

gesonden sijnde) met een Mandorijn alhier aencomen ende daerbe-

neffens seer quade tydinghen, als per copie gelieve te sien.

Icquan is (gelyck voor desen gedreycht hadde) in Aimoij ende

Hayton gevallen, alles wat niet heeft connen ontvluchten, verbrandt,

vermoort, vernielt, grasseert langhs de gantsche zeecuste van China

als Hannibal ende Scipio voortyts in Italien ende Africa, heeft over de

1000 joncqen bij hem ende tvolck te platte lande in soodanighen vreese

gebracht, dat oock 20 mijlen in 't ronde voor syn aencompste voort-

vluchtich syn, thuijs van Simsou verbrandt ende 10000 taijl contant

daervuyt genomen. Men weet niet seker, ofte Simsou levendich ont-

comen is. Onse joncque Sincan, daer over de 38000 realen contant met

partije Chinesche coopluyden in waeren, (naerdat die eenighe daghen

in Pehou op bequaem weder hadde gewacht ende in compe, van een

ander Pehousche jonque, den Mandorijns aldaer toebehoorende ende

om rijs, naer China affgesonden) is van denselven ghenomen, daernaer

oock S. Joannes vander Haghe met sijne twee joncqen ende wel 50

visschers in syne Compe. van hier vertrocken. Den taycon ") , 1 stierman

van de voorss. Mandorijns jonque, naer een maendt gevangen was ge-

weest, is gerelaxeert ende in Pehou aencomen, vuyt denwelcken alles

sekerl. verstaen werdt, waeromme gemelte Mandorijns ons dese jonque

met de novos sijn seyndende; verder, dat gheene Hollanders waeren

gedoodt, maer op de capitaelste joncqen verdeelt in ider een man,

behielt in voorraedt in Chincheo goede partije quade joncqen (vree-

sende van de Hollanders ten eenigen tyden overvallen mochten wer-

79
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den), tot branders toegerust, was oock van intentie Pehou, naerdat

eenen Bojou ^) (oock Chineesch rover, die hem onder sijne vlagge

geweygert hadde te begeven) vermeestert soude hebben, in te nemen
ende daernaer ons alhier te besoucken.

Voorwaer, si de praeteritis posset queri onversichtichl. oordeelden,

sijne partijschap gevordert, maer veel meer dese plaetse door den Com-
mandeur de Wit van vaertuijch ende volck soo ontbloot. Soo eene joncqe

conden becomen, hebben geresolveert onse vrundschap nochtans sonder

quetsinghe der achtbaerheijt van onse natie hem aen te bieden ende

daerbeneffens onse gevangenen affeijsschen, doch door sulcken in-

vasien ende desastren sullen daer beswaerl. aen geraken, Ingevalle hij

onse vrundtschap affslaet, U Ed. condt lichtel. affmeten, syn voordeel

sulcx sal veroorsaken ende met grooten risico den handel sal gedreven

ende daertoe noch al 5 a 6 jachten gestadich in de reviere van Chincheo

gehouden moeten werden. Naer het hem liet aensien, sal dit lopende

jaer hier weijnich handelinghs maer wel overvloedighe oorlooghen

vallen. U Ed. gelieve ons met sufficante macht ende daerbij claere

ordre, wat gelieft verricht, te versorghen.

Tot dato van Japan niets vernomen, daer nochtans, schoon Heusden

al voorbij waere, Westcappel hier behoorde verscheenen te hebben.

Wij presumeeren, dat d' onse met processen eerst over de moeijten,

den Japanders in den handel aengedaen, tverhinderen van de totale

impleo haerder capitalen, ons aenspannen (soo sij seggen) met de

rovers, daerdoor haer secuerl. te negotieeren beleth werdt, over de

jurisdictie deser plaetse eyndel. ende principael. over de souverainiteijt

van Formosa gemolesteert werden ende vreesen, soo het niet om een

geldgifte te doen is, dat alhier naemaels vyandelijcken aenstoot te ver-

wachten hebben, daervan den tydt ons tsekerste werdt openbaeren.

Wij weten, U Ed. wat meer seggen, dan dat duchten, Uwc Ed. dit

jaer t' cargasoen vuijt China voor t' vaderlandt ende op Japan (soo niet

met volcomene sufficante macht ende dat tydel. gesecundeert werden)

buyten U Edts. expectatie t' onsen grooten hertzen leetwesen ende d'

Ed. Hm, Majores geen mindere schade sullen moeten ontbeeren ende

missen. Dan soo nu met een treffel. macht ende geschencken versorght

werden, twiffelen niet, off souden den liberen handel lichtel. naer

wensch connen bedingen, noijt meerder apparentie tot sulcx, noijt de

occasie schoonder, noyt den Toutock op de vlucht, noijt de Chinesen
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meer in tlyden als nu, maer de macht moet soodanich wesen, dat,

Godt te vooren, geene repulsa connen becomen, maer volcomentl. flo-

reerende ende victorie daeraff bringende, onse natie bij haeren loffe-

lycken naeme ende grootachtinghe behouden werde, anders beter niet

begonnen. Uwe Ed. oordeele niet, dat Icquan, al bestaet sijne macht

maer in joncken, gheringelijck te vermeesteren sij, want wetende, bij

ons gheen hul veel minder by de Chinesen heeft, sal hem als een sol-

daet verthoonen.

Brenger deses is onsen lootsman van tCanael alhier, anders niemandt

hier hebbende, moet hem voor die tydt hier misschen. Uwe Ed. gelieve

denselven weder te senden.

Actum in t' Fort Edele, Manhafte, genereuse, wijse, voor-

Zelandia 15 Maert 1628. sienige, seer discrete Heere. Wij bidden

Godt Uwe Ed. regieringe altijt te laeten

floriceeren tot grootmakinge sijnes heijligen

naems, welstants onses Vaderlants, proffijt

der geünieerde Compe. ende vermeerde-

ringhe Uwer Edts. onsterffelycken naeme

ende weest hertel, gegroet van

U Ed. geaffectioneerden

Pieter Nuijts.

CXCVIII. PIETER NUYTS, FORT ZELANDIA 23 MAART 1628^].

Ed. Genereuse Heere

Op 18 couranti is t' schip Heusden met 100000 Rn. ende pertije rijs

(als pr. facture) neffens den persoon van Sr. Pr. Janssen Muijser uijt

Japan ter reede alhier geanckert ende op 23 incommen. Daermede

verstaen, dat t' jacht Westcappel op 20 Februario uijt Firando was

gescheijden. Tot dato is t' selve hier niet geparesseert. Godt loff (ende

Godt betert), wij mogen ten principalen Uwe Ed. bij desen wat betere

tijdinge, als in onse voorgaende uijt conjecturatien voorsagen ende

vreesden, adviseren, namentl. dat des Compaignies stant in Japan

geen last en schijnt te lijden ende naer connen, soo uijt gemelte Sr.

Muijsser als particuliere aen ons affgesondene missive, (te) verstaen,
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soo wij terugge niet waeren ghesonden, ten soude niet geschieden. Sij

hebben genoechsaem berou van tgepasseerde, daertoe de slechte ge-

stalte onser inhabitanten van Sincan, daervan men seer hooge voor

sijne Majt, hadde voorgegeven, de cleijne apparentie ende schijn van

de te doene opdracht deses lants, maer voornamei. onsen vlijt, die in

haer te onderrichten ende onse ingesetene te doen derigueren aenge-

went hebben, geen geringe oorsaeke geweest sijn. Nu de saeken soo

sijn, cant niet als onsen stant meerder versekeren ende den keijser t'

onswaert genegender maeken, dattet contoir Firando in Nangasacci

getransfereert werde. Tmoste niet door Sr. Nieurode maer een meerder

van qualiteijt (Uwe Ed. duijde dit gesondel, ende ten besten] beschickt

werden, soo blijft hij alle tijt buijten opsprake ende invidia, doch wij

willen daerover niet vele woorden gebruijcken, gelijck wij met goet

fundament wel souden connen doen, opdat Uwe Ed. niet en opinere,

t' gene mogel, aller vreempts ende wijth van onse intentie sij. Uwe Ed.

perpendere hetselve ende ordonnere, t' gene de Compaignie oorbaerst

is.

Naer het hem vertoont, soude onder t' stuck der Sincanders noch

wel ijets verborgen connen schuijlen, doch niet ten aensien van den

keijser maer van Phesodo. in sijn prticul. want tis seker ende gewis,

dat sij voor sijne Majt. gheen audiëntie gehad hebben ende dat Phe-

sodo. persoonel, met 2 a 3 joncquen herwaerts comt, waertoe 100 sol-

daeten voor t' vertreck van Heusden al hadde aengenoomen. Off hij

nu ijets voor hemselven (onder oogluijckinge van den keijser ten

regarde van sijne groote moeijten ende oncosten met de Sincanders

gehadt) jegens onsen staet alhier sal attenteren, wert den tijt open-

baren. Wij sullen ons altijt wacker ende dubbelt ooge in tseijl houden.

Gemelte Sr. Muijser segt ons, met groote sekerheijt in de reviere Chin-

cheo verstaen heeft, Simsou door Icquan gedoot, Aimoij ingenomen

ende ons jacht Westcappel door branders eerst overvallen ende daer-

naer met accord van denselven vermeestert is. Dit is de goede, schoon-

ste opgepronckte vrucht, bij den Commandeur de Wit als een testament

ons naergelaeten, nu de saecke ghepasseert is ende sijne Ed. al naer

t' patria vertrocken, sullen daer voorders niet aff seggen, de absentibus

nil nisi bona ^)

.

Hier is geene apparentie van eenige handelinge. Alle de groote in

China sijn op ons verstoort, dat door des Commandeurs de Wit voor-
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geven van den roover te devaliseren ende onder te brengen misleijt

ende leelijck bedrogen sijn, als bij den lesten brieff van Simsou te

sien is, waeromme al voor de compste van Icquan in Chincheu eenige

joncq meer naer costi ende herwaerts te mogen vertrecken verboden

hadden, niettemin moet den besten bouch voorgewent worden ende

opdat Uwe Ed. ten dien fine volcommene ende wel perfecte informatie,

soo van de macht des gemelten roovers, Chineschen handels als onses

stants ende staets alhier ende Japan becomme, goet ende dienstich

geordeelt, dat neffens onse penne oock mondelinge satisfactie Uwe Ed,

door Sr. Pr. Janssen Muijser geschiede, ten selven eijnde gaet hier-

neffens, in den sekere hope dat in de tegenwerckinge ende weeringe

niets werde falgeeren.

Wij hebben echter bij provisie voorgenomen voor Icquan t' snevelen

van Westcappel, onse joncq Sincan, Sr. Joannes vander Hage ende

ons ignorant te houden ende door middel van dese neffensgaende mis-

sive sijnen pols tasten ende de stercte sijner intestina te sunderen.

Soo onse vrundtschap affwijst, wij weten nauwel. off Uwe Ed. in voor-

raet costi bastante medecina presto hebt. In sulcken gevalle is het niet

mogel. een stuijver te verhandelen. Neempt hij die aen, eenen onver-

soenl. haet van den Combon ende groote sullen op ons laeden ende

de Compaignie niet als een weijnich rooven ende stelen langs de cust

(dat toch ten regarde van den handel allernietichst is) openstaen, ten-

waere Uwe Ed. een insicht haddet (in dit troubel waeter) op de cust

van China een stercte te incorporeren ende in desen gevalle, off met

denselven op Maccau ijets te attenteren niet geraedsaem sij, geven U
Ed. in bedencken. Uwe Edt. gelieve ons ampel te ordonneren, wat

ende de wijse hoe met de Japansche hier commende coopl. sullen

handelen, want sulcken autoriteijt naer haer treckende als voor desen,

can niet sonder merckel. cleijnachtinge onder de Chinesen ende des

handels overgroot detriment toegelaeten. Sij sijn nu immers volcomentl.

van dien handel neffens ons gefrustreert, Soo die door onse macht off

accord wederomme open gedaen wert, wat gemeens heeft het met

haerl. Wij souden haer met sachte ommewegen tot Uwe Edts. claere

ende gelimiteerde ordre wel sien op te houden, maer Icquan heeft ons

sulcx voorgecommen. Soude Uwe Edt. verstaen, dat haer vrijel. te

negotieren geconsenteert werde, behoorden (onder correctie) ten min-

sten van de becomminge in de oncosten een tanto dragen.
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Wij hebben hier een Chinees uijt Girim, 14 a 16 mijlen distantie van

hier, die ons affirmativel. toesecht aldaer over lant van Kelang Tamsui

een ander Chinees aengecommen te sijn, seggende, dat den vijandt

aldaer een fort met veel volcx ende schepen heeft ende dat de voor-

leden maent 10 joncquen uijt Hoccheo met zijde ende allerhande coop-

manschappen waeren aengecommen ende dat sijlieden daer in den

handel seer toenamen, veel meer wetende als bij ons hier te winnen

etc. Wij en weten niet, off datselve volcommen gelooff sullen geven,

Omme de Chinesen hier wat meer te doen winnen (die door den

brant seer verarmt sijn ende seer erbarmel. claegen) ende tot landbouw

ende hovenieren haer aen te porren, oordelen goet, dat wij eens be-

soeken de soldaten ende bootsgesellen haer rantsoen in geit als costi

te geven, den tax tot dien eijde geraempt, gelieve ons toe te senden.

Soo wij mereken, dattet selve hier niet wel wil lucken, noch de Com-

paignie naermaels eenich proffijt (die men op hooftgelt, wanneer de

Chinesen floreren, souden mogen brengen off anders) daerbij soude

toeghebracht werden, sullen den ouden voet wederomme aennemen.

T' vervolch van t' gehouden journael ende alle ancleven der legatie

berust alles onder gemelte Sr. Muijser, die Uwe Edt. daerover conten-

tement heeft te doen.

T' is een schande ende genoechsame spillinge van geit, dat de tim-

meringe der schepen in Japon soo hooch loopen ende naer gedaene

timmeringe niet dicht vaeren. Daer sullen dit saisoen al over de 50000

guldens in besteet sijn, veel proffitabelder oordeelent voor de Compa.

dat met haere houtwercken ende andere nootlijcheden (die daer seer

gestolen werden) uijt Japan harrewaerts commen. Wij verzekeren U
Ed. alles met de 14 van de oncosten ende daerbij veel beter, stercker

ende naer behooren versien sullen mesnageren ende op haeren be-

hoorl. tijt effenwei op Java sullen verschijnen, off wij souden Uwe Edt.

in haere plaetse andere indefectueuse connen toesenden. Soo Uwe Edt.

daertoe inclineert, gelieve ons van want, peck ende sonderlingen terre

te versien, doch Uwe Ed. sij verdacht, dat ledich over de 14 voeten

niet en mogen gaen. Wij schrijven dit ten proffijte van de Compaignie,

wel connende anders de moeijten ende rusien ontbeeren.

Alle copien van de twee voorgaende joncken, op costi aen U Edt.

gesonden, connen door cortheijt des tijts off t' subit vertrecken deser
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niet claer vallen, f Gene gereet hebben connen becommen, gaet hier-

nevens, U E. gelieve ons deswegen te excuseren.

In onse voorgaende hebben geadviseert, dat op Kelang Tamsui van

de 6 gallioenen maer 5 waeren gearriveert, het 6e affirmeert Sr. Muijser

op de Lequos Pequeneos verongeluckt te sijn, sulcx dat de tijdingen,

over malcanderen nu staende, gelooff meriteren.

Tot hiertoe gesz. ende met sluijten besich sijnde, heeft Sr. Muijser

versocht, dat hij aen ons 250 taijl in fijn silver omme die costi in

realen wederomme t' ontfg. soude mogen leveren, dat wij hem hebben

toegestaen ende onsen cambio daerover gelevert. U Edt. gelieve die

te laeten compleren.

Hiermede

Edel, Manhafte, wijse, voorsinnige, seer discrete Heere naer cordiale

salutatie wenst U Edt. ende de Compaignie alles goets

U Ed. ganschen

Pieter Nuijts.

Actum in tfort Zelandia

23 Martij 1628.

CXCIX. PIETER NUYTS, FORT ZELANDIA
26 MAART 1628 ^).

Op 24 des morgens vertrock Sr. Muijser met de joncque Oraigny.

Ontrent een gotelingsscheut van tfort ende alsoo het wat hart begon

te waijen, sethet den gantschen dach voor een ancker, sdaechs daeraen

liet met Sr. Mourcourt ") (bij welckers boort dicht geset lach) weeten,

dat wij hem toch van de aengenomene voijagie wilden ontslaen, ofte

soo hij moste vertrecken, eenen jongen, dien hij eijschte tot een derden

knecht, licentieeren, daerover vrijelijcken verwondert waren, nademael

hij selffs tot het afsenden deser joncque naer costij met de naerder

noves aengeraden, de gewichticheijt der saecke overleggende, sijnen

dienst tot sulcken ghepresenteert hadde, corts daernaer schrijft ons

platt aff, dat naer costij (als bij ingeleijde te sien is) niet wil vertrecken.

Wij, willende niet met onwillighe honden hasen vangen, denckende,
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ofte wij schoon onse authoriteijt interponeerden, naer eenighe dagen

buijten geweest zijnde, ontrent deijlanden Macau mochte weederkeeren

ende Uwe Edt. bij de ontbeeringhe deeser naerder advijsen op thooch-

ste vercort soudet werden ende mogelijcken tgantsche cargasoen voor

Japan (door onse voorige geschreevene brieven) ophouden ende princi-

paelijck tsenden van de gherequireerde subsidien, hebben hem daerwt

gelicht ende de joncque effenwei sijne voijagie willen laten voltrecken,

hoewel wij veel anders ghesien hadden, wel weetende ende beken-

nende, dat mondelinghe U Ed. ampelder ende a contento volcoomender

satisfactie als met onse penne soudet becoomen, maer aengesien sulckx

nu niet wilt weesen, moet dat gedulden, den goeden man is vrij wat

hoochdragende ende nu sijnen tijt wtgaet, beelt sich in alles ongehouden

te zijn,

Deese joncque (alsoo het heel laet is) hebben niet derven ophouden

ende daeromme connen U Ed. alle pampieren niet gestiert werden,

want alsoo Sr, Muijser die meedegenoomen soude hebben ende aen

U Ed. overgelevert, hebben door cortheijt des tijts geene copie daervan

connen neemen ende nu de sijne soude senden, bestaen alle in minuten,

niet weijnich gesabbert ende gecladdet ende dienvolghende niet eers

genouch sijnde, aen U Ed. soo souden gestiert werden. Ten heeft sijne

E. nochtans in Firando aen geen tijt ontbroocken. Wij zenden die even-

wel (om van nalachticheijt niet geaccuseert te werden) zooals zijn E,

ons die heeft overgeleevert, de reeckeninghe van de legatie over nacht

en dach laten copieeren, daerwt U Ed, sullen connen sien, dat het vrij

een diepgaende schip is. Op ons staet waren maer 3000 taijl gegasteert

volgens notitie ende handteijckeninghe, ter dier tijt daer affgenoomen,

naer ons vertreck schijnt, de principaelste lasten aengegaen hebben.

Nu Sr, Muijser hier blijft, sullen soo wel mogelyck beneerstighen U
Ed, met weijnich woorden den standt van Japan te openbaren.

De rijckxraden (naer connen verstaen) souden aen de Heere van

Firando voor sijn affscheijt vuijt Edo gelast hebben onse natie wel te

tracteeren. Dat hij sulckx aengenoomen heeft, blijckt vuyt sijne Edts.

missieve, aen ons afgesonden, sulckx dat niet en twijffelen, ofte onse

saecken staen booven wel, maer in Firando qualijcker, want de Heer is

oorsaecke van onse nonaudientie boven, heeft seer spijtich ende buijten

respect van U Ed. gesproocken ende om sulcken warachtich te

maecken, attestatien doen beleggen, dat U Ed. een coopman is ende



26 Maart 1628 1257

geen prins, heer ofte hooger regeerder ende principael een Coreer

(die voor dato in Neederlandt ende des Hr. Speckx dienaer is geweest)

daerin gebruijckt ende tot dien fijne naer boeven neffens sijne be-

comene ofte wel eer opgecofte attestatien ghesonden, want naer ons

vertreck de raetsheeren door de papen van ons logijs ende de huijs-

bonghijs (die vrij veel vermochten ende met dewelcke sonder roem

soo hebben weeten te leeven, dat oock hare gunste immerl. tonswaert

ghetrocken hadden) aengeseijt sijnde, dat men de Hollanders geene

audiëntie voor haer hadde willen gunnen (daer men een hondt wel

moet lijden te bassen) haer sulckx te moeijen ende te quellen, wee-

tende, dat eerlijcken oprechte ende vroome luijden waren, dat sij ge-

wenscht hadden, noch langer in Edo in haer huijs geweest mochten

hebben, want de moeijten enfadeerden haer geensints door onse civil-

heijt ende sonderlinghe minnelijckheijt. Des is de Heer van Firando

bij de voorschreven raetsheeren ontbooden ende hem affgevraecht

sijnde, hoe hij soo vijl van des Hollanders Heer ende haer altijt hadde

ghesproocken ende waerom niet anders haerlieder sake beherticht, is

bijnaest in ongenade \ervallen, heeft sijn seggen wilde staende houden,

dat U Ed. een bloot coopman waert, iaa in presentie van onsen Coninck

niet mochtet coomen ofte diergelijcken propoosten ende daeromme

gemelte attestatien per post op post naer booven gesonden, sulckx dat,

als gesecht, onse saecken booven wel, maer in Firando qualijcken staen

ende ons gevoelen is vastelijck, dat dien heer sulckx nergens anders

om doet, als dat wij te hove geene kennisse souden becoomen, wetende

van ons, dat niet meer gheaccosteert soude werden, oock niet gehouden

zijn hem geit te leenen ende sijne vrinden ons goet vercoopen, die dan

betalen, alst hem past.

Wij hebben van onse bonghoijs ende andre vrienden vuijt Edo perti-

culiere brieven, die door cortheijt des tijts noch niet overgeset zijn,

waervuijt verstaen, dat, soo wij niet versonden waren, men soude de

sake wel naerder expendeeren, deselve nooden ons zeer om weeder

te coomen.

De 4 metale stucken sijn in Osacca door Sr. Muijser gelaten, wij

hadden die affgesonden, dan de Heer van Firando heeft naderhandt

die door een expressen ende begeert der raetsheeren teruggeont-

booden, waren al ontrent 60 mijlen mij gevolcht ende dit op hoope

datter eens een gesant ofte brieff van den prins vuijt Hollant sal
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coomen; wij meenen volcomentlijck, dat het vuijtermaten goet ware

tot meerder verseeckeringhe onses slants aldaer, dat U Ed, tschip ofte

scheepen, dat van costij derwaerts ghesonden sal werden, want van

hier sal niets ofte weijnich connen gaen, met een deftich capaes per-

soon van aensien, ordonneeren recht in Nangasaccij te loopen ende

alsoo beginnen ons van Firando aff te trecken. Soo U Ed. geUeve te

ordonneeren, dat gemelte schip dese plaetse aendoe, wij sullen met

onsen raet ende sonderlinghe met onse brieven aen seer goede

vrienden daertoe connen dienen.

Belangende tstuck van Phesod. wij connen niet oordeelen, wat daer

onder soude connen schuijlen, buijten dat wij altijt ons sullen wacker

houden, connen niet dencken, den keijser ijets voor hem op dit lant

sal attenteeren. Phesed. voor zijn particulier ijets voornemende, sal sijn

hooft stooten.

Wij vreesen grootelijckx met jacht Tchincheo gelijcke ongeluck als

met Westcappel (wes Godt verhoede) sullen beloopen ende eene

joncque derwaerts tot waerschouwingh ende verwachtinghe sijnder

compste te senden, door de menichvuldighe roovers sal maer geit ende

volckspildinghe te meer weesen, want Icquan heeft er de gantsche

cust soo beset, dat ook het minste vaertuijgh sich daer niet mach

verthoonen, ofte heeft het in zijn ghewelt. Wij estimeerden lichtelijck

met den keijser van Japan (soo al in ongenade bij hem waren) te ver-

soenen soude sijn als Icquan vuijt de zee te sluijten. Wij vreesen dat

grootelijckx, dat door cleijnachtinghe sijnder macht ende thierblijven

van Sr. Muijser de gerequireerde bastante jachten om hem te ob- ende

expugneeren ons niet sullen gewerden, nochtans tvervolch der saecken

is sulckx wel vereijsschende, wij verclaerden, dat in deese termen hier

vuijt China voor de Compe. niet een pont zijde is te becoomen.

Met de compste van Heusden (ten regaerde van de affgesondene

joncquen Pehou ende dese) wert de macht alhier van 26 mannen ver-

sterckt tot U Ed. te gouverno.

Actum 26 Maertij 1628 in tfort Zelandia. in grooter haest

Ed. Hr. Wij syn ende blijven voor altijt

U Ed. geaffectioneerden

F, Muijs 3).
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CC. GILLIS SEYS, NGOFAKIAHA 29 MAART 1628 ').

Erentfeste, Wyse, Voorsienige ende seer discrete Heere.

Tsedert ons vertreck met het jacht Texel op den 6en Novemb, pas-

sado syn, Godt loff, den 13en ditto teijlandt Crijmon Java wel ge-

passeert, alwaer de jachten Slandts Hoop ende St. Nicolaes, die met

ons tseijl gingen, van ons affgeseijlt ende naer Grissick geloopen zijn

om vandaar tusschen Madura ende Java door haere reyse naer Solor

te vervoorderen. Wij hebben al doorgaans meest contrariew^inden ende

stilten gehadt, sulckx dat wij met den stroom meest avanceerden en

maer eerst pmo. Decembr. voor Bouton ter reede quaemen, alwaer wij

vonden leggen de jachten Suratta ende Mocha, die in Grissick aen-

geweest ende naer Amboina gedistineert waeren. Des avonts arri-

veerde hier mede wel tschip den Briel met een sloepe, die alle om
water hier aengecomen zijn. Den Coninck van Bouton heeft zijne ge-

committeerde aen boort gesonden, versouckende alle hulpe ende as-

sistentie jegens de Maccassaren, dien hij nu voor seecker wiste, dat

se t' aenstaende mousson hem souden coomen besoucken, jegens wiens

gewelt niet langer bestaen conden, tenwaere van de Hollanders ofte

Ternatanen geassisteert wierden, heeft derhalven een missive aen den

Heer Gouverneur van de Mollcqs. medegegeven, daerinne hij ver-

soeckt, SCO de Hollanders noch eenige lieffde tot sijn landt hebben,

dat sij hem doch in tlaeste van t' Weste ende in teerste van tOoste-

mouson met enige schepen aldaer soude willen assisteren, hem ver-

seeckert houdende, soo hij in desen tijt niet geassisteert en wiert, tge-

heele rijcke van Bouton in handen van de Macassaren ten roove sal

vallen. Diergelijcken brieff heeft hij aen Kitchil Alij oock geschreven,

die wij beyde medegenomen hebben. Den 3en do. is tschip den Briel met

sijn bijhebbende jachten t' smorgens t' seijl gegaen door de straedt van

Bouton naer Amboina ende wij desselffden ds.savons naer de Molucqs.

alwaer wij, den Heere sij loff, den 25en Decembr, voor Maleijen wel

ter reede gecomen syn, den staet van de Compa. den Heer Gouvernr.

Lefebure met de voordere vrunden in goeden doene gevonden hebben.

Den Coninck van Ternaten was met meest alle de Ternatanen naer

Gamcanora vertrocken om (soo sij seggen) het resterende volck van

Morotaij ende Morotia te haelen ende op Ternate te brengen.

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II p. 135/136; na „over-
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genomen sijn" volgt:) te weten 6 cortc wijtmonden ende een groot

moij groot coockerstuck, andere twee lange stucken, die in truijm

laegen, en hebben se door harde wint niet connen lossen, door vreese

dat se met de galeije aen den wal souden raecken, maer syn genoot-

saeckt geweest, doordien heel ontramponeert was, soo van tschieten

als dat se in tharde weer tegen tschip in stucken gestooten was, om
perijckel voor te commen, haer van deselve te ontlasten, hebben der-

halven noch eenige gaten in deselve gehouwen ende voorts den brant

daerin gesteecken ende laeten drijven, sij souden se geern voor Gnof-

ficqia gebracht hebben, maer hebben door den harden wint Macquian

niet connen beseijlen, het is ongetwijffelt, hier moeten menichte van

Spangiaerden ende slaven dese tocht gebleven sijn, doch t' rechte

bescheijt en connen daervan niet weten, doordien sy dat voor een

gebruijck hebben hunne dooden altijt secreet te houden.

T' voorleden jaer waeren alhier in de Molucqs. 2 galeijen, maer de

grootste is door out- ende verrotheijt aen de wal gehaelt ende ge-

sloopt, sulcx datter nu geen meer en sijn, noch geene van dit jaer te

verwachten hebben.

De gevangene Spaingiaerden verclaeren, dat in tvoorleden Zuijdcr-

mouson een armaede wt de Manilha naer de Piscadores wtgeloopen

was ende doordien sy te lange getardeert hebben, en hebben niet

verder als ontrent de Noortcaep van de Manilhas connen commen,

vanwaer sy weder door contrarie wint geresolveert hebben in hunne

haven te loopen. Twee galeyen, die eenige daegen voorwtgesonden

waeren, syn gecommen tot in tgesichte van de Piscadores, maer hebben

oock door continuele harde noordelijcke wint genootsaeckt geweest

terugge te keeren ende sijn deselve aen een eijlant ontrent de Manilhas

gestrant, die daer mede om den hals gecommen sijn, sulcx dat Manilhas

alsnu van galeijen niet wel voorsien can sijn.

Den ouden gevangen Coninck van Ternaten, die de Spaingiaerden

tvoorleden jaer uytgegeven hebben naer de Molucqos te willen

brengen, en is noch niet gearriveert, sij seggen sulcx niet geschiet te

sijn, doordien t' secours, dat alsnu gecommen is, te insuffisant geweest

te sijn om soo een Coninck herwarts te brengen, doch t' principaelste

is, soo wy ons laten voorstaen, dat se de advisen van de pitsiaringe,

die tusschen henluijden, Kitchil Alij ende Kitchil Hamsia besloten is

geweest, in Manilha niet becommen hebben, de Ternatanen hebben
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evenwel op tjonghste van tZuijdermouson soovele gedaen, dat se een

corcorre met advysen de Spaenschen ten gevalle over Mindenaon naer

de Manilhas gedespesscheert hebben. De Ternataenen gaven het den

naem, dat se alleen naer Mindanaon wilden gaen, daeromme heeft

d' Heer Gouverneur aen henluijden versocht een Mardijcker met

brieven aen de Coningen van Mindanaon mede te mogen senden.

T' wiert syne E. geconsenteert ende is derhalven een Mardijcker met

brieven aen de gemelte Coningen in de corcorre geembarcqueert, sij

gaen van Maleije t' seijl ende gaen eerst naer Gamma Lamma, daer

laegen sy drije daegen om naer de advysen te verwachten en nemen

daer een Spaingiaert in met verscheyden brieven en gaen vandaer

weder tseijl naer Mindanaon, soo sij seyden, maer, ter halver wegen

commende, cregen een contrarie onvorderlijcken wint, sulcx dat sij

genootsaeckt waeren weder terugge te keeren ende syn daernaer op

Gelola wel aengecommen; den Spaingiaert, die derop was, siende, dat

syn saecke geen gewenste wtcomste conde hebben, mede wat siecke-

lijck geworden sijnde, heeft alle sijn brieven in cleyne stucken gescheurt

ende in twater gesmeten en, op Gelola gearriveert wesende, hebben sij

hem op Tacome aen landt geset ende van daer is hij naer Gammalamma
gegaen ende onsen Mardycker is van gelijcken weder op Maleijen

gekcert. Kitchijl Alij fijneert ^) hem hier in tminste niet van geweten

te hebben, dat de correcorre naer Gammalamma soude gaen, maer wel

naer Mindanaon. Den oppersten van de praeu, genaemt Saucau, seght,

hem sulcx van den Coninck gelastet is geweest (Volgende zin afgedrukt

Bouwstoffen II p. 136/137; na „vertrecken wilde" volgt:) item dat d'

Heer Generael Carpentier naer vaderlandt vertrock, die hem een brieff

met een statelijcke vereeringe gesonden hadde ende dat d' Heer Genl.

Coen in sijn plaetse gesuccedeert was, derhalven wel eens noodich

hadden te spreecken, versouckende oversulcx, dat sijne majesteijt ge-

lieven soude herwaerts te commen, twelck hij met alle advijsen be-

looffde te doen (rest van deze alinea en het begin van de volgende

afgedrukt Bouwstoffen II p. 137, lees r. 7. voor ,,Maleyes" ,,Maleyen",

r 12 v.o. voor „(indien hij]" ,,ende", na „gevonden worden" volgt:)

doch hoedanich dese reformatie geschieden sal, heeft vrij wat syn

bedencken ende sullen daervan tsyndertydt tsucces van dien wel

gewaer werden. Godt geve, dat het tot een goedt eynde mach gedijen.

D' Heer Gouverneur Lefebvre, die geresolveert was te vertrecken,
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heeft ons volgens U Ede. ordre op den 3en deser als president ende

opperhooft van de Molucqos naer behooren geaucthoriseert ende is

dienvolgende met ons op den 19en ditto van Maleijen naer Macquian

vertrocken, den Coninck, die hem treffelijck met complementos can

voordoen, is met syn heele honje syn Ede. (alles wt courtosie) naer

Macquian gevolcht ende denselven rontsom t' eijlandt g' accompaing-

niert, doch commende op Tahane om aldaer plaetse te verkiesen om

op tversoeck van de inwoonderen ende U Ede. ordre een diffensible

reduijt aldaer te leggen, ist den Coninck, aldaer zynde, aengedient ende

gevracht, welcke de bequaemste plaetse daertoe was, Den Coninck

hielt hem heel vreempt, seggende noijt daervan gehoort te hebben,

maer seyde hij, terwijlen dattet streckt tot bescherminge van tlandt,

men de beste plaetse daertoe verkiesen mochte, hij soude, eens op

Gnofficquia commende, met de inwoonderen daervan naerder

spreecken ende d' Heer Gouverneur van tgepasseerde commen ver-

wittighen, t' welck hij, op dato boven opt huijs gecommen wesende,

d' Heer Gouverneur onder anderen mede aengeseyt heeft, men daer

op Tahane een reduijt maecken soude, hij soude de inwoonderen be-

lasten calck daertoe te branden ende steen bij de wercke daertoe te

brengen ende dat wij dat voort souden wdllen opmaecken etca. Dit heeft

hij aldus gesproocken, maer doen hij sach, dat men de saecke by der

handt begon te nemen, soo wij bespeuren conden, was hij niet weijnich

perplex, evenwel heeft hij het in allen deelen noch toegestaen ende

alsoo d' Heer Gouverneur Lefebvre, die jegenwoordich naer Java ver-

treckt, dese saecke ende alle des Compes, affairen hier in de Molucqos

beter als mijn bekent sijn, soo sal desen derhalven te corter maecken

ende alles aen syn Ede. refereren. Van het toecommende, hope ick, sal

U Ede. van tpasserende goede onderrechtinge doen ende mij in dit

loffelijcke ampt, daerin ick van U Ede. hier sijn gestelt, mij alsoo sal

comporteren, dat ick meijne, een goet contentement daervan be-

commen sult.

Het schip, dat wij meynden, volgens U Ede. advijsen, rechtdoor naer

de Molucques soude commen en is hier noch niet gearriveert, daromme

meijnen wij, t' selve over Amboijna herwaerts gedestineert is, twelck

wij ter gelegener tydt sullen verwachten.

T' sement, daer de Heer mentie van maeckt in sijnen brieff met

tjacht Texel mede gesonden te hebben, en is in tjacht niet gevonden,
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noch oock niet ingescheept geweest, t' welck meijne, door versuijm van

d' een off d' ander toegecomen is, twelck wij verhoope, de faute, aldaer

naer ons vertreck gevonden hebbende, tselve met de schepen, die over

Amboijna herwaerts gedestineert syn, ons geworden sullen.

Met het vertreck van tjacht Texel, daerinne gescheept sijn, soo van

Macqian als van Maleijen, 66 bhaer 139 cattij suijvere naegelen, daer-

mede d' heer Gouverneur vertreckt, soo behouden hier noch t' schip

den Gulden Arent, dat soo out ende leek is, dat ment niet verder als

van Maleijen naer Macquian versenden mach, diet oock met de pomp

moeten boven houden.

T' gewas van de nagelen staet nu noch schoon ende naer alle appa-

rentie sal U Ede. in Augustij toecommende noch een goede partije te

verwachten hebben, doch ten gaet niet heel seecker, door dien tplocken

van dese mooren soo seltsaem is, dat men daerop qualijck gissinge

maecken mach, dan sullen daervan d' uytcomste moeten verwachten,

lek sal ondertusschen niet naerlaten mijn wtterste naersticheyt daertoe

te doen om soo veele te becommen alste immers mogelijck wesen sal.

d' Heer Gouverneur heeft den Coninck het nagelplucken op talder-

hoochste gerecommandeerd

Hiermede

Erentfeste, Wijse, voorsienige ende seer discrete Heer, naer wen-

schinge van een Godtsalige Regieringe, wil U Ede. ende familie Gode

bevelen, wien ick bidde U Ed. tesaemen te willen spaeren in lanck-

duerige gesontheijt ende welvaeren, Actum in tfort Gnofficquia op

teijlandt Macquian adij 29en Meert Ao. 1628.

CCI. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE 18 APRIL 1628 ').

E. Ed. Erentfeste Manhafte Achtbare Wijse Voorsinnige ende zeer

Gestrenge Hr,

Bovenstaenden zijn copien van mijnen jongsten per via de Masili-

patam met d' Engels schip den Blessing, die niet en twijfele, ofte sijn de

E, Ed. Hr, ter handt gecoomen ende sedert hier niet sonders gepasseert,
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als alleenlijck, dat de vier Engelse scheepen hier op den 5 Maert uijl

Parsia met 850 balen zijde (niettegenstaende nae onse scheepen ver-

trocken waren) gearriveert zijn,

Ende den 7 daerna (Godt danck) onse seven scheepen; thien dagen

voor tarivement onser scheepen ariveerden hier weder drij Engelsen

uyt Daboul, die aldaer geweest waren om te sien, ofte een compthoor

conde stabileren om haer roodt corael, dat in Decan meest versleten

wert, te vercoopen ofte in peper te vermangelen, dan syn der niet wel

onthaelt geweest, noch wilden se geen gehoor geven, dat de oorsaeck

is sonder iets uytgerecht te hebben met schanden wederom gecoomen

zijn, senden nu over 14 a 15 dagen weder een schip, genaemt den

Willem, daer den president Krits ^) mede gaet, naer Engelandt, de res-

terende drij zijn in zee uijt cruijsen ofte op eenich exploit gegaen, men
can niet verstaen waer, presumeren naer de cust ende een clein costij.

Wat goederen voor cargasoen met onse scheepen naer Parsia ge-

sonden hebbe, can de E. Ed, Hr. bij de nevensgaende factuere sien,

t' resterende hebbe hier, soo veel mogelijcken is, gebeneficieert, dan

vermits de doodt van den Coninck als vooren, wilde qualijck van de

handt als tot leegen prijs, daarom noch geen nagelen vercocht hebbe.

Met de schepen Bommel ende Weesp, die op den eersten April

volgens de Resolutie van de E. Hr, Admirael ende sijnen Raedt naer

Mocha vertrocken sijn, daer commandeur over gaet Job Christiaensen

Grijp, om van daer bij tijts in Parsia te loopen ende de zijde, die Vis-

nicht tegen Septembr. in Gamron hoopt te brengen, in te neemen. Hebbe,

als pr. de nevensgaende factuera, pertie goederen gesonden. Een

Engels schip, genaempt d' Exciens, is in hare Compa, mede naer

Mocha gegaen, Godt de Heere wil se in salvo geleiden ende met

lief wederom hier laten arriveren om tegens ultmo. November toe-

coomende weder een schip naer tpatria te mogen senden.

T' geeyste voor de Suijdt, waervan partie met de Hr, Admirael nevens

gaet, hebbe, sooveel mogelijcken is bij den anderen gesocht, t' wijfele

niet, ofte sal de E. Ed, Hr. Genei, met het resterende, dat het Zeepaert

in sal neemen, wel gevallen.

De redenen, waerom dese schepen vooruijt coomen, is, dat wat laet

op tjaer wort ende het goet van Cambaya noch niet bij den anderen

hadde (considererende, dat de goederen costij hooch noodich van doen

waren). Over 8 a 10 dagen hoope, met Godt ten voorsten, t' schip
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tZeepaert oock derwarts vertrecken zal, dacrmede de E. Ed. Hr. alles

largo sal adviseren.

Twijfele niet, ofte de E. Ed. Hr. sal ons met den eersten van rijcker

capitael, als voor desen becoomen hebbe, versien om het geeijste voor

Europa ende costij in voorraet vaerdich te hebben. Sijn alsnu weder

meer als hondert en vijftich duijsent florinen, die op deposito genoo-

men hebbe, ten achteren.

Alsnoch hebbe van den Parsiaensen Ambassadr. die over de Cust

Cormandel soude coomen, niet vernoomen, sullen de E. Ed. Hrs. ordre,

soo haest hier comt, in alles naercoomen. Onse caffila met 500 packen

indigo Baijana ende ontrent 400 packen salpeter leijt in Agra claer,

die wel wenste, noch voor den regentijt hier ware om met d' eerste

schip naer Europa te mogen gaen, dan omdat de wegen, vermits noch

geenen Coninck en is, noch onreijsbaer ende perijckeloos syn, vreese,

qualijck zal connen wesen. Een clein caffel van ontrent 55 packen

indigo ende 50 salpeter, al over ses maenden uijt Agra vertrocken,

leijt daerom mede noch in Barampour, Godt de Heere laet het met

lief hier ariveren,

In October passado is mynen verobligeerden tijt voor de vierde

mael geexpireert geweest, bevinde mij wel genegen noch twee achter

eenvolgende jaren onder U E. Ed. gouvernement in dienste van de

Vereenichde Compa. te laten gebruijcken, mits, als reden is, in myn

voorige qualite ofte meerder mach geaffirmeert ende ter tijde der

scheepen alhier in mijn reputatie ende tot alsnoch geduerde gebiet niet

mocht vermindert werden,

Gelijck nu dr ij tochten na den anderen in deselve mij grootelycx ver-

achtert vinde, niet dat dolere, t' mandement der Raden van India mij

niet soude onderworpen willen, die gewillich altyt zal cederen, maer

anderen, in dese plaetse coomende, haer gesagh zoo mocht besneeden

worden, dat merckelijcken connen oordeelen t' opperste gesach mij

alleen toe te coomen, als ter tijden der scheepen geweest is, twelck nu

in de voijagie aen de Hr. Commandeur Cistiens zoo dubieus gestaen

heeft, dat veel van mijn eere ontnoomen ende bij de mooren in dis-

reputatie gebracht heeft, ten dien aensien wert het Zijn Ed. voorge-

dragen.

Ingevalle Zijn Ed. dit mijn versoeck avoijeert, sullen ons als een

oprecht Compa. dienaer vinden laten ende ter contrarie, soo Zijn Ed.

80
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hierover deficulteert, dat niet en hoope, versoecke ernstelijck, dat mij

mochte toegelaten worden van hier met d' eerste voorvallende ocasie

naer tpatria te vervoegen, dat anders noode sonder van Zijn Ed. ge-

licenteert te zijn doen soude.

t' Gene tot alsnoch tsedert arivement van de E. Hr. Admirael gepas-

seert is, referere mij aen sijn parsoon, dan zullen de E. Ed. Hr, met de

Hr. Commissaris van alles largo schriftelijck avijseren.

E. Ed. Hr. Alsoo te vooren om tijt te winnen geresolveert was, het

schip Groodt Mauritius neffens tslandts Mauritius met de gereetste

packen costij soude vertrecken, is naderhandt door den continuelen

harden windt niet mogelijcken geweest, buijten de com conden ge-

raeken, ondertusschen sijn, Godt danck, de resterende cleeden van alle

quartieren geariveert, die datelijcken aen boordt sondt, soodat de E.

Hr. admirael ende vrinden resolveerden met malcanderen t' seil te

gaen.

T' waer te wenschen geweest, Dordrecht, Bommel ende Weesp her-

warts aen recht uijt Europa hadden mogen ariveren. t' Contant soude

dese quartieren rechtevoordt wat gestij ft hebben, doch de Hren. hebben

haer reden waerom, wiste pr. avontuer niet, dat den viandt alsnu van

de handt Goodts geruijneert was. Bijaldien geen andere macht uyt

Portugael crigen, als hoope neen, sullen qualijck wederom op geraeken.

Volgens de ordre van de E. Ed. Hr. Gouvr. Genal. in sijne jongste

missive hebbe t' cargasoen voor Parsia ende hier, als vooren verhaelt,

gedestribueert. Wij hebben d' onse vermidts desen inlandtschen oorloch

uytgesondert de nagelen al meest tegen den leegen prys quyt gemaeckt,

doordien hoochnoodich geit van doen hadde ende aparent was, vermits

dese quartieren van veel vreemde natiën versien wort, niet lichtelijck

en soude rijsen.

Hierneffens gaen de boecken van Parsia, daerbij de E. Ed. Hr. sal

connen sien, wat restanten t' voorleden jaer onder Visnicht bleven, van

gelycken bij de factuera, die hierneffens gaet, wat retoeren hij nu sendt.

Twijfele niet, ofte zullen tegen Octobr. toecoomende een goede pertie

sijde uijt Parsia becoomen, maecke gissinge ontrent negenhondert

baelen, daerbij alhier zoo veel indige Baijana, salpeter ende andere

waren, als mogelijcken is (niettegenstaende als vooren ten achteren

sijn) sullen voegen, soodat (mijns oordeels) niet ongeraden soude

wesen om de zende (die Godt geven sal) op eenen boodem niet te
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perijckelijkteren, datter twee handtsame scheepen van ontrent 300

lasten toe geordonneert wirden. Hoope, de E. Ed. Hr. sal der een

instructie bij senden, wat wech dat gelieven genoomen te hebben bin-

nen door ofte buijten om. Dat de scheepen Gouden Leeuw, Oraingnie

ende Walcheren, die niet en twijfele, ofte sijn al in salvo geariveert,

sulcken langen reijse ende quaede rescontre hadden, eer se aen de

Caep quaemen, is te verwonderen, doordien d' Engelsen gemeenlijcken

dien wech altijt gaen. Waer te wenschen geweest, eer Dordrecht ver-

trock, sulcken avijs gehadt hadde.

De E. Hren. Maijores ordonneren ons jaerlijcx retoeren van drij

hondert duijsent florinen, te weten f. 200000 in indigo baijana ende

t' resterende in indigo sirchees, salpeter, catoene garen ende geeijste

cleeden. Tweehondert duijsent florinen jaerlijcx aen indigo Baijana

is alsnoch qualijck remedie toe, omdatt er nu in 5 a 6 jaren herwarts

niet veel op t' gewas geleth is, wat om den oorloghs s' halven ende nu

jaer op jaer slechter valdt ende hooger van prijs, dan sullen ons beste

doen, zooveel mogelijcken is, als maer van contant versien sijn, t' ge-

eijste te versorgen.

T' Gene van de E. Hren. uijt Europa bij hare missive geordonneert

wort niet te senden, sullen naercoomen, anders niet en crigen, als

eijsen tot naerder ordre.

By de nevensgaende factuera zal de E. Ed. Hr, connen sien, wat

goederen met tschip Dordrecht naer t' vaderlandt gesonden hebbe,

Godt de Heere wil hem in salvo geleijden.

Wat aengaet eenige Ambassadeurs van hier naer Europa te senden,

sullen ongetwijffelt wel voorcoomen, t' was mij (om de waerheyt te

seggen) leedt, dat die van Parsia naer Europa ging.

Wat onse scheepen van Mocha aldaer ende in Parsia uytrechten

sullen, sal ons den tijt leeren, hoope alles wel.

Verstaen van een schipper, over 10 dagen alhier uyt Arabia gecoo-

men, dat de Arabieren de Turcken uyt het heele landt geslagen hebben,

meest alle de steeden ende casteelen vereuvert ende ingenoomen, seijdt,

ongetwijfelt daer wellecom sullen weesen ende handel crigen.

Die van Daboul talen niet meer naer ons als voor desen, doordien

t' geheele landt in roere is ende meest alle de princepaelste coopluijden

van daer vertrocken zijn.

Op het versoeck van Constantin Aleman ^) met sijn huijsvrouwe is
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hem vergundt noch een tocht naer Parsia, voordat in Battavia comt, te

mogen doen, als de E. Ed. Hr, by de resolutie van de E. Hr. Admirael

Willem Janssen sal connen sien,

Twijfele niet, ofte de Hr. Commissaris van der Lee ^) sal de E. Ed.

Hr. van alles t' gepasseerde alhier connen raporteren, waeraen mij

gedrage, hebbe hem naer behooren gerespecteert ende sullen sijn ordre

in alles naercoomen.

Tegen t' naeste jaer, ingevalle UEd. de negotie alhier gelieve te laten

continueren, dient er niet meer als dese naervolgende specerien geson-

den om deselfde in eere te houden, want als de goederen door de

meenichvuldicheijt hier eens op een afslach coomen, can men se qua-

lijck weder als met langsamer tijt doen rijsen. De goederen dienen hier

geen jaer over te bliven leggen, te meer dese natie genatureert is altijt

versch ende nieuw goet te hebben.

De prijscourant van de voorschreven waren can de E. Ed. Hr. nu

qualijck schriven, doordien der nu in langen jaren geen negotie en is

geweest, als door groote vreese van de Mooren om die in dese perijcke-

loose wegen te versenden, dat hoope, beteren zal.

Voor Suratte,

Een schoon capitael geit om altijt in voorraet geprovidt. te blijven.

20000 Ib. nagelen, niettegenstaende noch wel 8000 Ib. in huys hebbe.

50000 Ib. nooten.

20 a 25 sockels foelij, waervan de meeste part noch onder ons sijn

berustende.

50 picol sandelhoudt.

3 a 400000 Ib. loodt.

15 a 20 cassen goeden benjuin.

25 a 30 picol schilpadtshooren.

100 a 120 stucx hartevellen uijt Japon.

De goederen, die Parsia eijst om het contract met Molaimbeeck te

effectueren, t' wijfele niet, ofte wort largo van den coopman Visnicht

aengewesen, waeraen mij gedraege. Bijaldien dese compthoiren in voor-

raet als vooren van contant versien waren, soude men ditto compthoir

jaerlijcx van dese inlandtse cleeden, die daer groote avanco geven,

mede connen versien.

Door thart aenstaen van den Gouvr. alhier om twee parsiaense paer-
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den voor den nieuwen Coninck is goet gevonden, als bij de Hrs. Admi-

rael Resolutie blijckt, dat hier twee paerden aen landt soude bliven,

waervan het eene al rede, omdat ons geen inpechement in tladen der

goederen soude doen, aen hem vereert is, dander houde om in tijde

van noode te vereeren.

Met de doodt van den Coninck, dat geen cleine veranderinge cau-

seert, sijn onse geschencken vrijal wat groodt gevallen, wenste, sulcx,

sooveel mogelijck ware geweest, voor hadde mogen coomen.

Uijt de jongste missive van Vapoer van Agra (die nu hoope, soo de

crediteurs hem hebben willen laten vertrecken, met een caffel onder-

wegen is) verstaen, den prins Chroom nu al in syns vaders rijck als

Coninck sidt, heeft sijn broeders soon, genaemt Balachij^), die trijck

toequam, met veel groote ommerauwen ") laten ombrengen, soodat

sonder slach ofte stoodt, na ontrent vijf jaren geswerft hebbende, de

posessie gecregen heeft, hoope, nu de coopluijden hier te landen vrij-

lijcker mogen handelen, die voor desen altijt met den oorloch schur-

peleus sijn geweest.

Bijaldien den tijdt toelaten wilde, soudt niet ongeraden sijn (niet-

tegenstaende doen hier verbij passeerde ende noch geen Coninck was,

mij een firman gaf), dat men hem nu ginck begroeten ende een nieuw

van hem versocht.

Twaer te wenschen geweest, men alle jaren soo seguere van den

viandt, den Portuguees, alsnu mochten varen. Ingevalle versekert ware

geweest voor het vertreck der scheepen naer Parsia, dat des viandts

macht soo gecorompeert was, soude voorgewent hebben een scheep-

ken met de gereedtste goederen, als d' Engelschen gedaen hebben, costij

te senden.

Wt den mondt van de nagoda, nu jongst uijt Roode Meer gecoomen,

verstaen, datter een Cristen scheepken ontrent Aden heel reedeloos

mei sieck volck geariveert was, die daer al meest gestorven sijn, de

Mooren hebben het schip op tlandt gehaelt, nadat de goederen daeruijt

gelost hadden, dan weet niet te seggen, of het Hollanders ofte Engelse

sijn, presumeren t' Engelse jachtien, dat voorleden jaer na de eijlanden

van de Comoris gesonden is om de scheepen, uijt Engelandt coomende,

voor de macht der Portuguesen te waerschouwen.

Midts dat het landt alhier noch niet veel in vreeden is, hebbe van de

E. Hr. Admirael versocht vijf soldaten om met de caffela hier ende
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daer te reijsen, verwondert mij zeer, datter dit jaer soovcel volcx van

onse scheepen wechgeloopen is, die al meest met d' Engelse scheepen

naer huys sijn gegaen. Voor desen is sulcx noijt geschiet. Wat hun

daertoe moveert, can niet bedencken, heelde mij in, doordien d'

Engelse scheepen als vooren van weinich volck versien waren, haer

daertoe versocht hebben, als uijt den mondt van sommige ver-

staen wort.

Hiermede

E. Ed. Erentfeste Manhafte Achtbare wijse voorsinnige ende zeer

gestrenge Hr. wensch U Ed. naer hartgrondelijcke groetenisse geluck

in U Ed. regieringe ter salicheyt, desen 18en April Ao. 1628 op tNeder-

lantse compthoir Suratte.

CCII. PIETER VLACK, KASTEEL NASSAU OP BANDA NEIRA
25 APRIL 1628 1).

Erentfeste, Manhafte, Wijse, voorsienige ende seer discrete Heer.

Mijn Heere, Sijne Edts aengename missive van dato den 27en

Octobr. is ons door den E. President Jan Jansz. Visscher pr. tschip

den Briel in Amboijna, dat aldaer om sijn cargasoen te lossen aen-

geloopen was, wel geworden, waeruijt wij met blijschap verstaen

hebben, hoe sijne Edt. op den 27en Septembr. passado om t' Generale

Gouvernement van India voor de tweede reijse te becleijden met syne

Edts. familie in goeder dispositie op Batavia wel aengecomen was.

Nae den ontfanck van gemelte Sijne Edts. missive ende naedat met

de schepen Amsterdam ende Briel uijt Amboijna vertrocken ende in

Banda gearriveert waren, hebben wij Sijne Edt. als Gouverneur Gene-

rael van India met behoorlijcke solemniteijt ende eere op alle plaetsen,

onder ons gouverne staende, doen proclameren, mitsgaders alle des

Compes. suppoosten ende ingesetenen van Banda den eedt van ge-

trouwicheijt publijquel, aen Sijne Edt. laten doen, d' Almogende ver-

leene sijne Edt. geluck, voorspoet ende heijl in sijne regeringe,

Tsedert sijn ons alhier op den 5 ende 26 Martij de schepen Zuyd

HoUant, Purmerendt ende op den 30 dito Munnekedam met haer in-
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geladen goederen ende op den 13 Martij tburgersjacht Nera succes-

sivel. wel ter hant gecomen. Wij hebben volgens Sijne Edts. ordre

voor tbedragen haerder cargasoenen t' comptoir Generael doen

ontlasten.

Theeft Sijne Edt. mede bij Sijne gemelte missive belieft ten dienst

ende welstant van de Genre. Compe. mijn persoon behoudens eere ende

offitie derwaerts t' ontbieden om sijne Edt. van ons wedervaren ende

t' voordere gepasserde alhier bij mondel. rapport naeder t' informeren

ende den oppercooman Jan Jansz. Visscher gedurende ons absentie

als president te committeren omme t' gouvernement over d' eijlanden

van Banda bij provisie waer te nemen.

Wij hadden wel gewenst, dat wij Sijne Edts, ordre dienaengaende

punctuel. hadden mogen achtervolgen ende sijne Edt. met dit tegen-

woordich schip toecomen, maer mijn tegenwoordige siecte (in de wan-

delinge barberie genaemt, waervan alnoch niet genesen ende tegen-

woordich soo qual. gedisponeert ben, als Sijne Edt. bij d' overcomende

vrunden wel sal verstaen) sal voor dese tijt sulcx niet connen lijden,

waerover wij tot refocillatie -) van onse lichame ende recuperatie van

onse gesontheyt onse reijse nae Batta. tot t' vertreck van t' naeste

uijtgestelt hebben. Sijne Edt. gelieve dit ons delai ten besten t' inter-

preteren.

Ondertusschen hebben wij niet connen nalaten sijn Edt. ons weder-

vaeren bij desen in tcort te vertoonen. Als wij ons tot wederopmakinge

van den mislucten steenoven op Lonthor, tot herstellinge van de negrie

ende visitatie van teijlant Rosingeijn, tot verdeelinge van de pereken

op Weijer ende Denner onder de Pouloronders, item tot invoeringe van

een school aldaer, in compagnie van den Oppercoopman Jaecques

Zennepaert ^) etc. met een orangbaij nae Rosingeijn op den 19 Julij

passado vervoecht hadden, heeft hem de saecke alsoo toegedragen, dat

wij, in twederom keeren omtrent den hoeck van Zelamma gecomen

sijnde, op den 24en Julij van de Pouloronders, onse pangaijers, over-

vallen, twee van mijne dienaers in de furie gemassacreert ende nae de

Cust van Ceram op Tombe gevanckel. vervoert sijn, alwaer, een dach

2 a 3 geweest sijnde, hebben met onse vervoerders, alsoo wij uijt al

haer actie anders niet conden bespeuren ons tot geen andere intentie

als om de Pouloronsche natie tegen onse persoonen te wisselen ver-

voert te hebben, geconditioneert, dat al de Pouloronders, in d' eijlanden
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van Banda residerende, met het schip Munnekedam op de Cust van

Ceram gebracht ende wij alsdan tegen haer souden gelost worden,

twelck bij ons te lichter geconsenteert ende toegestaen is, omdat wij

wel geinformeert waren, dat alle de Pouloronsche manspersoonen, van

onse vervoeringe gewaerschouwt sijnde, haer datel. ter vlucht in tbosch

begeven hadden ende wel wisten, dat deselve t' bosch, soo aldaer haer

langh onthielden, tot groote ende onuijtsprekelijke schade van de

Compe, ende interest van de burgerije heel onveijl maken ende t' eene-

mael schenden souden ende niet als met groote moeyten, arbeijt ende

costen ende storten van veel Nederlants bloet daeruijt souden te

crijgen sijn, gelijck d' ervarentheijt (Godt betert), ten tyde de Banda-

nesen ende die van Queij ende Arou in t' geberchte gevlucht waren,

ons dat genoechsaem geleert heeft, om welcke conditien t' achtervolgen

hebben wij eijndel. tot procure van onse verlossinge ende om de

vrunden in Banda van onsen staet ende gelegentheyt t' adverteren

doch met groote moeijte sooveel van onse vervoerders vercregen, dat

sij met negen van de hare den oppercoopman Jaecques Zennepaert op

den 27 Julij nae Banda gebracht hebben. Maer alsoo die tot onse

bewaringe bij ons gebleven waren, in ettelijcke dagen geen tijdinge

bequamen ende over de lange tardance ende wedercompste van haer

volck ongerust ende heel t' onvreden waren ende dat se die van Tombe

(alsoo onder tcasteel van Amboijna sorteren) niet wel en betrouwde,

hebben ons met toestaen van den sengagie van Tombe wat Oostelijcker

nae de Custe van Seram op sekere plaetse, QueHbon ende Quelimouri

genaemt, op den 8en Augusti vervoert, vanwaer wij, alsoo geen tijdinge

van ditto Zennepaert off van Banda bequamen, hebben voor de tweede

reijse een orangbaeij met vijff van onse vervoerders naer Banda met

sekere missive op den 10 Augusti affgevaerdicht, de vrunden, van ons

wedervaren noch ignorant sijnde, onsen staet ende gelegentheijt advi-

serende, d' Onse in Banda de voorn.de missive becomen ende de

voorsz. vijff van onse vervoerders bij haer gedetineert hebbende,

hebben de geseijde orangbaij ons met eenige cleenicheden wederom

toegesonden, met belofte dat het schip Munnekedam binnen 2 a 3 dagen

met alle de vrije Pouloronders met vrouw ende kinderen tot onser

verlossinge volgen soude, gelijck sij dienvolgende al geimbarqueert,

maer sijn door verscheyde swaricheyden, bij d' onse gemoveert ende

andere incidenten daer weder uijtgelicht ende in Banda tot beter com-
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moditeijt gehouden ende in dito schip na Batavia versonden, waervan

den President ons bij seker burger geadviseert, mitsgaders aen die van

QueHbon ende Quelimouri ende onse vervoerders gepresenteert heeft,

dat ingevalle geresolveert waren ons met haer vaertuijch, tsij aen Poulo

Swangi ofte Poulo Pisangh, te brengen, alsnoch bij hare voorige ge-

stipuleerde conditie wilden persisteren ende ons tegen al haer volck

in alle sinceriteijt lossen, alsoo alhier van vaertuijch sober versien

waren. Ondertusschen, als wij alsoo in de miserie met weijnich troost

bleven sitten, hebben eijndelijck onse vervoerders mitsgaders die van

Quelibon ende Quelimouri na een langdurige deliberatie van omtrent

ses weken ende veele gehouden raetslagen heel beswaerlijck de voorn,

de presentatie van den President geaccepteert ende geresolveert tot

meerder versekeringe van de hare twee van d' onse na Banda te

vervoeren ende tegen de helft van haer volck aen Poulo Pisangh te

lossen, blyvende twee van d' onse in ostage, gelijck sij dienvolgende

met d' huijsvrouwe van Gillis Vemant^), mijn persoon ende een van

mijne dienaers met drie correcorren nae Banda overgesteken sijn, maer

alsoo met aendoen van alle de plaetsen op de Cust van Ceram veel

tijts consumeerden ende dat ondertussen hare victualie seer vermin-

derde ende d' Orangkaijs van de correcorren onder den anderen niet

wel en accordeerde, sijn wederom met ons, soo uijt vreese, mis-

vertrouwen als oneenicheijt, na de plaetse van de onse gevanckenisse

gekeert, waerover de thuijs geblevene Orangkaijs, qualijck tevreden

sijnde ende siende, dat de barberie ende siecte onder ons dagelijcx

seer vermeerderde, hebben voor de tweede reyse uijt vreese van ons

overlijden ende dat in sulcke gevalle van de recuperatie haers volcx

souden versteken sijn, mij met d' huijsvrouwe van Vernant ende een

van mijne dienaeren met alderhaest in een correcorre geset ende voor

Poulo Pisangh tot in Banda gebracht, alwaer uijt d' orangbaij, die ons

was comen besichtigen, verstonden, dat den E. Hr. Gouvr. Jan van

Gorcum aldaer twee dagen geleden met een armada van negen corre-

corren uijt Amboijna verschenen ende noch van dienselffden avont van

meeninge was geweest nae Ceram over te steken ende ons met alle

mogelijcke middelen te verlossen, die nu, siende ons in Banda gearri-

veert, genootsaeckt was om op andere middelen te gedencken ende

heeft dienvolgende met den Raet alhier geresolveert den luijtenant van

tCasteel Nassauw met een orangbaeij wel gemant ende van musquetten
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versien, nae onse correcorre, voor Poulo Pisangh leggende, gesonden,

met ordre dat d' Orangkaijs van dien met een soet praetien tot den

avont ophouden ende aendienen soude, dat den E. Hr. Gouvr. van

Amboijna geresolveert was s' morgens daeraenvolgende met den dach

haer geaccordeert getal van volck in een Arousche jonck, daertoe

expressel. gecocht, te setten ende deselffde voor onse persoonen in

haer handen te stellen. Als ondertusschen den gemelten Hr. Gouver-

neur van Amboijna van meeninge was haer dien avont met sijne cor-

corren op verscheyde plaetsen te besetten ende ons met gewelt te

relaxeren, maer alsoo den voornt. luijtenant in tvolvoeren van sijn

commissie wat te lichtvaerdich was ende haer wat harder, als in sulcke

gelegentheyt wel betaemde, beiegende, cregen d' Orangkaijs van de

corcorre (de macht, alsdoen daer sijnde, vreesende) achterdencken

ende prepareerden haer van daer te vertrecken, twelck den voorn,

luijtenant siende, sochte sulcx doch al te spaet te beletten, halende sijn

verborgen geweer voor den dach ende tselffde op de correcorre, ai-

reede in de vlucht ende weijnich vooruijt synde, lossende, doch alsoo

de corcorre wat beter beschept was, is eijntl. ontcomen ende d' huijs-

vrouw van Gillis Vernant (wiens slincker arm alsdoen ontstucken ge-

schoten wiert) seer deerl, gequest, waerover wij voor de tweede reyse,

heel sieckelijck ende qualijck gedisponneert sijnde, weder op ons oude

plaetse van onse gevanckenis gebracht sijn, alwaer wij de comste van

d' E. Hr. Gouvr. Gorcum met sijn armade (dien wij niet en twijfelde,

off soude tot relaximent van onse persoonen op Ceram ijets attenteren)

met patientie verwacht hebben ende is op den 2en Novemb. conform

onse meijninge met sijn voorn, macht ter reede voor Quelibon wel ge-

arriveert, twelck de Cerammers ende Bandanesen siende ende de

gemelte macht vreesende, hebben ons omtrent een quartier ure bosch-

waert in gevoert, selffs met wijff, kinderen, packen ende bagagie haer

naer t'geberchte begevende, blijvende maer 5 a 6 Orangkaijs, doch

mede ter vlucht gereet, tot bewaringe van hare negrijs aen strandt,

alswanneer den gemelte E, Hr. Gouverneur, van sijn voornemen om
ons secretel. bij nacht met gewelt ende cracht van wapenen te re-

laxeren door t' aencomen van den dach gefrustreert sijnde, de resti-

tutie van onse persoonen van de Cerammers versocht heeft, met com-

minatie ''), dat in cas van weijgeringe niet alleen hare plaetsen van

Quelibon ende Quelimouri maer oock alle de negrijen lancx de Cust
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van Ceram nu ende jaer op jaer verbranden ende destrueren soude,

waerover sij aen den gemelten Gouverneur presenteerden, off mij, die

ondertusschcn uijt t bosch gehaelt wicrde, off d' andere gevangene

ter hant te stellen, maer den gemelten E. Hr. Gouvr., wel denckende,

dat sij nae d' overleveringe van mij d' andere niet en souden durven

behouden, heeft mij versocht, dien sij oock dadel, sonder eenich uijtstel

lieten volgen, met conditie dat tcrstont met sijn Armada vandaer

vertrecken ende tot een teijcken van vruntschap haer een princevlage

met een musquet vereeren soude. Om welcke conditie pro forma t' ach-

tervolgen is dienvolgende vertrocken, maer s' morgens daeraen met

sijne voorn, macht door Quelimouri, nadat de saecke bij ons te vooren

wel overleydt was, weder ter reede gecomen, versoeckende insgelijcx

met comminatie als vooren de overleveringe van de resterende ge-

vangenen, waertoe sij in den eersten qual. conden verstaen, maer

siende, dat bij verscheyde besendingen bij ons daer seer op gein-

streert '') wiert, hebben eijntel. tegen den avont den capiteijn Nicolaes

Colff, de huijsvrouwe van Gillis Vernant ende mijn lijffschut doch seer

beswaerlijck na de corcorren gesonden, dan mijn iongen, omtrent elff

iaren out sijnde, (alsoo die met t' vluchten van d' inwoonders nae

tgeberchte bij eenige Bandanesen, ter zijde van Capiteijn Colff affge-

nomen, versteken ende niet te vinden was) segden dadel, niet te connen

leveren, maer wilden alle debvoir ende neersticheijt aenwenden omme
denselven op te soecken ende den Gouvr. soo aldaer dien nacht soude

overblijven, toesenden, dan s' morgens noch niet verschijnende, is

haer bij ons sekere misive toegesonden, dat ingevalle binnen den tijt

van 14 dagen den voorz. jongen aen Nosselouw, een van d' eijlanden

IlesAssers, niet en leverde, niet anders als iaer op jaer de destructie

ende ruine van geheel Ceram souden hebben te wachten, waermede

sijne E. alsoo den tijt ende saisoen om langer op de Custe van Ceram

te vertoeven verstreecken was, met sijne voorz. macht na Amboijna

vertrocken is, alwaer wij, op advys van Battavia wachtende ende

ondertusschen alle behulp van medicine gebruijckende, tot op den

20en Decembr. gebleven ende in compe. van de schepen Arasterdam

ende den Briel nae Banda vertrocken sijn, sonderdat wij in dien tijt

van den voorn, jongen ijets vernomen hadden als pr. t' schip Munneke-

dam, alhier op den 30en Martij passado gearriveert, waermede de Hrn.

Gouverneurs van Amboijna ons bij hare missive van dato den 26en
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Martij adviseerden, dat Haleni, soone van den Capiteijn Hitoe, sekeren

tijt geleden met een armade van corcorren tot verlossinge van den

voorz, jongen nae Ceram vertrocken was ende, denselffden in handen

becomen, op Hittoe gebracht hadde.

Desen gaet pr. tjacht Purmerendt, vk^aermeede wij sijne Edt. bij desen

toesenden een retour van

27045 cattij noten

6425 cattij rompen

4046V2 catti macis, bestaende in 206 sockels

13 leggers gepekelde noten,

Pr. tschip den Briel, gaende in compe. van tjacht Purmerent, senden

Sijne Ed. mede een retour van

19915 cattij noten

73821/2 cat. rompen

9279 '4 catti macis, bestaende in 444 sockels

tsamen 46960 catti noten, 13807'/2 catti rompen, 13325% catti macis,

bestaende in 650 sockels, Godt wil deselve Sijne Edt, in salvo laten toe-

comen. Voor tbedragen derselver gelieve sijne Edt. tcomptoir in Banda

te doen ontlasten.

Wij hebben tvoorz, retour, alsoo rijck ende costel, is, om minder

risico te loopen over twee bodemen verdeelt. Soo het gewas door de

harde winden, onweder ende gedurigen regen niet van de boomen

gewurpen wort, gelijck eenige voorleden jaren tot grooten interest van

de Compe, ende excessive schade van de burgerije geschiet is, hopen

Sijne Edt. tegen Septembr. toecomende wederom een treffel. ende rijck

specerijeretour toe te senden, waertoe de apparentie tegenwoordich

heel groot is.

Het schip Amsterdam, twelck wij tot opsamelinge van een goede

quantiteijt hout ende andere gerequireerde materialen om de West in

tlest van tvoorleden O.mousson nae de Cust van Ceram off andere

houtrijcke plaetsen versonden hadden ende op Rommoqueij sijne

ladinge met groote moeijten ende arbeijt ende desolatie onder sijn

volck becomen heeft, is op sijn wedercompste uijt Amboijna soo leek

ende qual. geconditioneert geweest, dat wij, het advijs van de schippers,

piloots ende luijden, haer dies verstaende, alvooren daerop gehoort

hebbende, genootsaeckt sijn aen de wal te leggen ende te slopen ende

hadden gemeent tselve tot onse voorgenomen timmeragie ende repa-
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ratie van oude ende vervallen beddingen hier in Banda te gebruijcken,

maer ditto schip, ontlast, onttakelt ende aen de wal voor tcasteel

Nassauw geleijt sijnde, is geborsten ende aen drie stucken gevallen

ende door malitie ') (soo wij menen) van de matroosen, die den arbeijt

van t' slopen vreesden, tot t' water bij nacht verbrant, soodat wij daer-

meede niet sullen connen geholpen werden.

Met het schut, anckers, touwen, stengen ende reeds, bij dito schip

geweest synde, hebben t' schip Zuijd Hollant, dat sober versien was,

eensdeels geaccommodeert, eensdeels tot ons eygen gerieff behouden,

gelijck Sijne Edt. by dese nevensgaende notitie, gequoteert met de

letter M, sal connen vernemen.

De jongste ende bequaemste van het zeevarend volck hebbe tot ver-

sterckinge van ons guarnisoen als soldaten aengenomen ende de reste

op d' andere scheepen verdeelt. Tfregat Nera hadden wij voor desen

met advijs ende comm[un]icatie van d E. Hr. Gouvr. Willem Jansz.

aen de burgerije van Nera voor 700 realen van 8en vercocht ende daer-

meede op haer ernstich versoeck nae Siam laten vertrecken Gillis

Vemant als capiteijn ende Willem van Hoorn ^) als coopman omme
tvoorz, fregatt mitsgaders een andere jonck, met rijs aldaer geladen

hebbende, in haer wederomcomste Bouton aen te doen ende haere

ladinge aldaer in goede Boutonsche slaven over te setten ende met

deselve herwaerts aen te comen.

Hoe qual. dat tselve bij d' Ed. Hr. Generael Carpentier ende de

vrinden op Batavia genomen sijn, hebben aen den Oppercoopman

Pergens ^) wel verstaen. Sijne Edt. gelieve te gelooven, dat tselve bij

ons niet als met een goede meeninge ende intentie tot vorderingh van

de staet van Banda ende gerieff van de burgerije geschiet sy.

Verscheijde besendingen sijn voor desen by d' E. Hr. Gouvr. Willem

Jansz. nae Queij, Arou ende andere eijlanden, om de Oost gelegen,

gedaen, soo tot procure van requisite materialen, als hout, atap etc.

maer principal. om de inwoonders van gemelte eijlanden, die van outs

met Banda haer onderlinge commercien plegen te driven ende door

verscheyde hostile proceduren vervreemt waren, onse vruntschap aen

te dienen ende aen te locken om bij gelegentheijt van mouson met hare

waren ende comenschappen als vooren herwaerts aen te comen.

Ten selven fine hebben op tverloop van t' voorleden westemouson

in tjaer 1627 tschip Munkedam (alsoo om hout, atap ende andere ge-
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requireerde materialen ten hoochsten benoodicht waren) nae Arou

gedepescheert, maer alsoo dat saisoen aireede te verre verloopen was,

heeft dito schip tegen mouson, wint ende stroom syne reyse niet connen

ophaelen ende is op den 6en Maij onverrichter saecken weder ter reede

gecomen.

Van gelijcken, alsoo by de voordere besendinge, by de E. Hr. Gouvr,

Willem Jansz, gedaen, geen rechte kennisse van de gemelte eijlanden

ende de gelegentheijt van dien becomen hebben ende d' onse van

voorleeden jaer vruchteloos uijtgevallen was, hebben goetgevonden de

groote chaloep, met het schip den Briel alhier gecomen, derwaerts t'

aequiperen, soo om d' inwoonders van dito eijlanden in haer aen-

gevangene vruntschap ende mutuelen handel te doen continueren, als-

mede om andere daeromtrent gesitueerde natie t' onswaerts te trecken

ende principalijck om t' eijlant Tenimber (alwaer wij verstaen veel rijs,

boonties, schildtpadtshoorn, goudt ende coper te vallen, met welck

ende andere commenschappen meer in tyden ende wijlen tot profijte

van de Compe. ende groot gerieff van de burgerije van Banda wel een

goeden handel soude connen opgerecht worden) wel t' ondersoecken.

Dan de voorn, chaloep in tequiperen desselffs tot dien tocht al te swack

geoordeelt sijnde, hebben t' jacht Nera wederom van de burgerye (die

door hare ongeluckige voijagie niet machtich genouch soude sijn om

t' voorz, jacht op nieuws te equiperen ende oock niet wel te betrouwen

is) om verscheijde respecten overgenomen ende tselffde in plaetse van

de voorz, chaloep om de Oost versonden. Wij sullen tvoorz, jacht op

sijn wedercomste, alsoo alhier ondienstich is, nae Amboijna laten gaen,

alwaer tselve, des van noode sijnde, ten meesten dienst van de Compe.

gebruijckt ende nae Batta. aen Sijne Edt, sal connen versonden worden.

Van cleijn vaertuijch, daer te vooren ten hoochsten om verlegen

waren, sijn tegenwoordich, soo met de twee chaloepen bij Sijne Edt.

ons toegesonden, als tgene van de Queij ende Arouers becomen heb-

ben, wel versien, wij hopen int toecomende de saecken daerna aen te

stellen, dat sijne Edt. ons van Batta. geen meer vaertuijch, dat aldaer

met groote costen moet getimmert worden ende hier om een cleijntien

te becomen is, sal behoeven toe te senden.

Tot bevrijdinge van tlant ende tot een schrick van de Ceramsche

ende gevluchte Bandaneesen roovers sijn van meeninge op Nera, Lon-

thor, Poulo Aij ende Weijer gestadich vier cleijne handige corcorren
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te leggen, deselve op de voorz. plaetsen altijt slachvaerdich ende gerect

te houden ende soodanige ordre onder de burgerije aldaer te stellen,

dat deselve maer op t' gerucht van een haestigen overval ende alle

hostile attentaten ter zee terstont gemant ende affgeset connen worden,

waertoe wij aireede drie van de Queijesen gecocht ende een toege-

maeckt hebben, in wekken gevalle wij meenen Banda tegen alle

externe invasien int toecomende bevrijt te sullen sijn off ten minsten

de vijanden van onse custen te conne veriagen.

In tlaest van tvoorleden Oostemouson sijn van Couwer, Queij ende

Arou 5 joncken, item in tlaest van tgepasseerde Westemousson van de

Cust van Ceram met haer waren ende coopmanschappen van cleijnder

importantie aengecoomen een jonckie, die, als eenen goeden mart

getreft hebbende ende bij ons wel getracteert sijnde, met goet conten-

tement vertrocken sijn.

In compe. van de voorz. Queij-Arousche joncken gaet mede seker

burger. Jan Jorisen '") genaemt, met sijn jonck, die, de voorz. voijagie

in tvoorleden jaer gedaen hebbende, de novo op ons versocht heeft

weder derwaerts te mogen gaen. Wij hebben denselffde op sijn vertreck

nae onse gelegentheijt met eenige cleijnicheden tot vorderinge van sijn

voorgenomen voijagie geaccommodeert.

In wat slechten ende soberen staet wij op ons arrivement ende op

t' aenveerden van ons Gouvernement de saecken (die alle tot ruine

ende decadentie waren tenderende) bevonden hebben ende wat wij

tot restauratie ende redres van dien meenden ende voor dato van onse

gevanckenisse aireede begonnen hadden in twerck te stellen, sal Sijne

Edt. uijt onse missive van dato den 26en April, met het schip den

Cameel aen den Ed. Hr. Genl. Carpentier gesonden, item bij raport van

d'overgecomene vrunden, alsmede bij missive van den President

Schram ") van den ulmo. Augusti pr. t' schip Munnekedam, hopen wij,

wel verstaen hebben.

Tot accomodatie van den Gouverneur, die te vooren als in een

verckensschot gelogeert was, hebben boven de extraordinarie groote

reparatie van andere vervallene saecken met der haest een aensien-

lijcker, doch licht gebouw in calck ende steen opgeworpen ende vol-

trocken, staende boven op de gardijn tusschen twee zeepunten van

tCasteel Nassauw, met drie vertrecken, een zaal lanck 57, breet I6V2
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voet ende twee camers achter den anderen, ijder lanck 30 voet, met

een brantvrij pannen dack, conform dit nevensgaende proiect.

Van gelijcken hebben wij tot berginge van een goede quantiteijt rys

ende andere comenschappen voor dato van onse vervoeringe by der

handt genomen ende tegenwoordich voltrocken een packhuijs (met

accomodatie der cooplieden ende andere officieren) tot de cap toe van

gehouwen [steen] ende corael, lanck 90 ende breet 31 voet, sijnde de

muer van de benedenste verdiepinge dick 3 ende de bovenste 2 voeten.

Maer alsoo dese tegenwoordige logimenten ende packhuijsen ons in

onsen tegenwoordigen omslach op verre nae niet connen gerieven ende

de andre packhuijsen, van outs hier geweest synde, heel ruineus sijn,

sijn van meeninge eerstes daegs een ander groot huijs by der hant te

nemen, waertoe de materialen meest by der hant hebben ende thout-

werck beginnen gereet te maken, mede conform dit nevensgaende

project.

Ondertusschen dat de metselaers na de timmerluijden wachten,

hebben om deselvc in gestadige motie te houden de verslofte forti-

ficatie van tcasteel van Lonthor mede by der hant genomen ende aen

tselve noch een defensive punt in calck ende steen gevoecht ende sijn

tegenwoordich doende aen de derde, sijnde een van de twee lantpunten,

die insgelijx bijnae voltrocken is. Wij sullen bij alle middelen trachten,

noch tijt ende gelegentheijt versuymen om de resterende punt van ge-

lijcker forme aen tvoornoemde casteel te leggen.

Tot gerieff ende accommodatie van den Gouvr. coopluyden ende

andere crijchsofficieren op Lonthor hebben mede tusschen de twee

zeepunten van t' voornoemde casteel een licht gebouw begonnen, sijnde

d' eerste verdiepinge aireede opgetrocken ende de materialen tot de

tweede gereet, conform t' proiect, twelck wij sijne Edt. met dat van

tcasteel bij desen toesenden ende sal met cleyne moeijten te wege

connen gebracht worden.

De twee reduten op Zelamma alsoo wij meenen tselve sonder pre-

iuditie van andere nootwendige wercken wel te sullen connen ge-

schieden, sullen mede eerstes daeghs by der hant nemen.

Van materialen, tot dese onse voorgenomen fortificatie ende timme-

ragien noodich sijnde, connen wij ons selven sonder merckelijcke costen

van de Compe, met ons eijgen volck provideren, soo maer met swalpen

ende plancken van Amboijna gesecundeert werden, gelijck ons con-



25 April 1628 1281

formc dese nevensgaende memorie, gequoteert met de letter N. met de

schepen Amsterdam ende Zuijdhollant een goede partye materialen by

den Gouvr. van Amboijna toegesonden is. Om gebacken steen, daer wij

seer om benoodicht sijn, alhier te becomen hadden wij onder tcasteel

van Lonthor, daer cleij gevonden wiert, een steenbackerije tot een

proeve opgerecht, dan in tbranden desselffs de cleij op Lonthor tot

steenbacken onbequaem bevonden sijnde, hebben die op Rosingijn ge-

transporteert op sekere plaets, Ontra genaemt, alwaer wij een proeve

van ontrent vijftichduijsent steen gedaen hebben, dan die is mede door

t' misverstant van den steenbacker, die deselve al te hart brande, mis-

luckt. Nu hebben op de voornoemde plaets tselve met een ander proeve

geluckel. besorcht ende is goeden ende harden steen.

Tot verseekeringe van de voornoemde plaets ende steenbackerye

hadden voor dato van onse vervocringe voor invasie ende onverdachte

attentaten geordineert een cleijn reduijtien aldaer op te werpen, dat

naderhant mede voltrocken is, tselve reduijtien sal ter gelegener tyt

gedemolieert off ymant van de burgerije connen ter hant gestelt wor-

den. Op Calebocque, alsoo de plaetse tot een residentie van des Com-

pes. lijffeijgenen op tgroote lant Banda seer wel gelegen is, hebben

tot bevrydinge van de negrije ende securiteijt van de slaven op sekere

bequame hoochte, met haer gesicht over tgantsche lant dominerende,

een tamelijck groot gebouw reduijtsche wijse in steen ende cleij met

ons eijgen volck opgerecht, dat soo wel aen de Zuijd als aen de Noort-

zyde van tlandt sich seer manefijkel. vertoont met twee verdiepingen.

Om tLonthersche gat, dat buijten dwanck van tcasteel van Lonthor

staet, te bevrijden ende over t'incomende ende uijgaende vaertuijch te

domineren vinden mede goet op sekeren hoeck van den Gounou Api,

daer de passagie nauwst is, een platte forme te leggen tot dwanck van

voorn.de Lonthorse gat.

De negrije van Lonthor ende Nera, die te vooren heel slordich sonder

ordre ende proportie lagen, hebben insgelijcx met wijde ende bequame

straten in behoorlijcke ordre affgeroijt, gel. sijne Edt, bij dese nevens-

gaende caerten sal connen sien, maer op Pouloaij, dat oock t' eenemael

gedisordineert ende waer noch hout, atap off riet te becomen is, hebben

wij om de burgerije niet al te groote schade aen te doen niet durven

attenteren.

Bij onse voorige missive aen den Ed. Hr. Generael Carpentier hebben

81
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Sijne Edt, geadviseert, hoe dat wij tot vorderinge van de justitie op

Nera ende Pouloaij twee rechtsbancken hadden beginnen te formeren:

deselve sijn tegenwoordich in train ende hebben hare comparitiedagen

ende ordinarie loop. De institutie van dien is de burgerije op thoochste

aengenaem ende ons een groote ontlastinge van veele cleijnicheden

geweest. De sententien ende appoinctementen, bij gemelte collegie ge-

wesen, met de stucken, in recht gedient hebbende, senden bij desen

Sijne Edt. over, wij sullen iaerlijcx hierinne continueren. Onder andere

sijn bij sententie van gemelten raet met onse approbatie gecondenneert

levendich gevierendeelt te worden sesz Pouloronsche Bandanesen, die

ons vervoert ende met onse missive weder in Banda gekeert ende alhier

gedetineert waeren, waervan d'executie alhier op Nera op den 26

Januarij geschiet is, de resterende Pouloronders, alhier in de kettingh

gaende ende van ons vervoeren kennisse gehat hebbende, sijn bij sen-

tentie van gemelten Raet als eeuwige slaven gecondemneert ende sou-

den sijn Edt. een parsia derselver met de scheepen Purmerent ende

den Briel toegesonden hebben, maer ten aensien die ons tegenwoordich

in onse menichvuldige wercken soo wel te passé comen ende alsnoch

qual. connen missen, hebben haer versendinge tot nader oportuniteijt

uijtgestelt behalven eenige creupele, oude ende ondienste vrouwen, die

wy Sijne Edt. by desen toesenden,

In tclimmen, plucken, rapen, benificeren ende insamelen van de

specerijen ende andere boomvruchten (daermedc Godt Almachtich

dese landen overvloedich gelieft heeft te segenen) bevinden, dat d'

inwoonders ende eijgenaers van de pereken seer genegen sijn, alsoo

deselffde sonder haer toedoen ende groote moeijte hun als toegeworpen

worden, maer waer neersticheijt, vlijt off arbeyt vereijscht wordt, daer

is niemant thuys, Dese landen sijn soo langh gesubiugeert ende onder

de gehoorsaemheijt van de Ho. Mo. Heren Staten etc. gebracht geweest

ende t' is te verwonderen, hoe weijnich de luijden, oock die haer altijt

met het bosch beholpen hebben, in de culture der landen ende plan-

taegie hebben gedaen. Dese eijlanden ende bijsonder Pouloaij sijn met

oude ende affgaende, soo noten als clappusboomen, doorgaens beset

ende wort door harde winden, stormen ende onweder een groote quan-

titeijt derselver hier ende daer omgeworpen ende vernielt, gel. mede

dagelijcx veel outheijtshalven verdorren ende vergaen ende daertegen

is by de burgerije gants niet aengeplant, waerdoor t' bosch dagelijcx
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meer ende meer geschent wort ende eyntl. staet te vervallen, waerovei

wij aen al de eijgenaers ende possesseurs van de pareken wel expressel.

belast ende geordineert heben jaerlijx soo veel noten- ende clappus-

boomen aen te planten, als hare respective pereken met sielen be-

swaert syn.

Op Caleboeque, daer t' boseh door onse lyffeijgen gesuijvert ende

gehavent wert, hebben wij insgelijex eenige duijsenden jonge clappus-,

pinangh- ende andere vruehtdragende boomen op sekere bequame

plaets, tot dien fine geprepareert, laten planten ende sullen daerinne

jaerlycx naer vermogen continueren. Wij hebben op Selamma ende de

verlatene plaetsen van Weijer ende Denner t' bosch, dat te vooren

onder de Pouloronders onverdeelt beclommen, beseten ende dierhalven

niet wel gehavent wiert, verdeelt ende de burgerije, aldaer residerende

ende die daer noeh van meeninge sijn t' ordonneren, na de quantiteyt

ende qualiteijt van hare familie met pereken versien, waerdoor t' boseh

gehavent, de vruchten beter gebenefieeert ende des landts ineomsten

vermeerderen sullen.

Maer Poulo Rongh, vanwaer wij t' meerendeel van tvolck gelicht

ende op Weijer ende Denner gestelt hebben, connen niet goetvinden

te voorderen, maer soeeken in plaetse van dien tvoorz.de eijlant, soo

met omhacken van nooteboomen, die wij in onse dagelijcxsche wercken

moeten gebruijcken als andersints, te ruineren, gemerckt t' voorz,

eijlant doch weijnich vruchten uijtlevert ende dat d' Engelse Compe.

de repossessie van tvoorz, eijlant onder andere pretensien meer van de

Vereenichde Nederlantsche Compe. is eijschende, waervan de saecke

naer Europa gerenvoieert ende noch ongedecideert is hangende ende

dubieus is, off deselve (niettegenstaende de ongefundeerde pretentien

der Engelsen) tot haren voordel wel soude mogen uijtvallen, in

welcken gevalle het beter waer, dat niet alleenlijck al de boomen op

Poulo Ron omgehackt, maer dat tselve omgekeert ware, alsoo daeruijt

niet anders soude (te) resulteren als t' verderft ende ruine van den

staet van Banda, gel. d' Ed. Hr, Genl. Carpentier, over de voorz, saecke

ongerust synde, bij Sijne missive van den Hen Februarij Ao. 1624 aen

den E. Hr. Gouverneur Willem Jansz. ende mondelinck aen ons op ons

vertreck na Banda, mitsgaders sijn Edt, selfs aen d' Ed. Hr. President

Jan Jansen Vischer belast heeft t' voorz. eijlant niet alleenich niet te

vorderen, maer veel eer bij alle middelen soeeken te ruineren; hou-
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dende ondertusschen t' voorn, eijlant met het ordinaris guarnisoen beset

ende de burgerije op Pouloaij consenterende de vruchten van dien aff

te dimmen ende te beneficeren.

Theeft Sijne Edt. belieft aen den President Jan Jan[sen] Vischer op

sijn vertreck nae Banda ende naderhant aen de Hrn, Commissarisen

Gregorio Cornelij ende Marten Jansz. Vogel te recommanderen alle

het bestiael van de eijlanden Pouloaij, Nera ende Groot Banda op te

samelen ende tselffde op Poulo Ron ende Rosingeijn transporteren ende

dat, soo wij meenen, ten eijnde de voorz. eijlanden door het verscheu-

rend bestiael souden geruineert ende verwoest werden. Wij hebben de

voorz, saecke den Raet voorgedragen ende deselve met den anderen

wel rijpel. ende serieusel. overleijt ende bevinden, dat de uijtvoeringe

van dese sijne Edts. ordrc niet als met groote schade, intrest, incom-

modatie ende onuijtsprekelijcke dachten van de burgerije (die het

bestiael voor haer dagelijcx sustent is houdende) ende met weijnich

soulaes van de eijlanden Poulo aij, Nera ende Banda soude connen

geschieden, alsoo het groff vee onder de jonge nooteboomen weijnich

schade doet ende het bosch van de wilde varekens, die alhier op alle

plaetsen in groote abundantie sijn, met geene mogelijcke middelen te

suijveren is, weshalven wij goet gevonden hebben, dese saecke tot nader

advijs ende tot onse mondelijcke communicatie met Sijne Edt. uijt te

stellen.

Een goede quantiteijt arack is van dit ende voorleden jaer by de

burgerye alhier van Battavia gebracht ende, nae verstaen, sijn van

meeninge toecomende mousson wederom met een goede partije her-

waerts aen te comen. Wij hebben over de saeck met den anderen dick-

wils geconfereert ende bevinden (onder correctie) sulx noch de Compe.

noch de burgerije vorderlijck te sijn, maer dattet ter contrarie dienstiger

waer, dat den aracq van de touwack, alhier vallende, gebrant ende geene

van Battavia gesonden v/ierde, want daeruijt ongetwijfelt volgen soude,

dat al tgclt, dat in t' coopen van arack uijtgegeven ende naer Battavia

gevoert wort, in Banda blyven, de licenten ende sHeeren gerechticheijt

met arackbranderije vermeerderen, de clappusboomen, alhier in groote

quantiteijt ende nu weijnich geacht sijnde, als getijvert wierden, de

burgerije tot groot profijt gedijen ende de pereken in meerder aestime

geraken soude, behalven dat de mutuele commercien onder de burge-

rije alsmede de plantagie niet weijnich soude gevordert worden, waer-
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over wij (met believen van Sijne Edt.) wel wensten, dat ons int toe-

comende van Bata\'ia geen arack gesonden, noch ijmant toegelaten

wierde van Batavia herwaerts aen te mogen vervoeren.

(De volgende twee alinea's afgedrukt Zending VI. p. 61—62. Lees

p. 61 r. 4 voor ,,op 23 Junij 1627" „op den 23 Junij Anno 1627",

r. 2 v.o. voor ,,de sessie" „die sessie" p. 62 r. 9 voor ,,halstarisch"

,,halstarrich", r. 20 voor „minder" „meerder", r. 21 voor ,,voor dese"

„voordere", schrappen r. 22 ,,hebben ', r. 23 lezen voor „den" ,,ter", r. 26

voor „saeche" „saecke").

Wij hadden verhoopt, dat de clachte van d' officieren van de militie

ende de gemeene soldaten alhier wegen haer affgenomen rantsoen

met het solaes van rijs, dat wij haer (ondertusschen dat het request bij

haer aen ons gepresenteert, naer Batta. gesonden ende van Sijne Edt.

daerop apostil verwacht wierd) hebben laten genieten, souden opge-

houden hebben, maer hebben ter contrarie met het arrivement van tschip

den Briel bevonden, dat over de voorschreven saecke even moeijel.

bleven ende bij hare vorige pretentien persisteerden, waerover wij (ge-

sien hebbende het favorabile apostil van Sijne Edt. op t' voorz.de

request) de soldaten wederom haer rantsoen op den ouden voet toe-

geleijt hebben.

Wij hadden van gelijcken oock verhoopt, dat wij met de overge-

comene schepen den Briel ende Zuijdhollant tot meerder assecurantie

van den staet van Banda tegen de verlossinge, die met tschip Zuijd

Hollant in Augusto sal moeten gedaen worden, met een partije sol-

daten van Batta. hadden geprovideert geworden, alsoo de guarnisoenen

in Banda door de verspreyde macht op verscheyde forten ende comp-

toiren seer sober versien sijn, gel. Sijne Edt. uijt dese nevensgaende

memorie, gequoteert met de letter R. sal gelieven te vernemen. Be-

halven dat de guarnisoenen door de barberie ende andere siecte, daer

Banda tegenwoordich, meer als bij menschermiemorie geschiedt is,

mede geinfesteert wort, noch dagelijcx meer verswackt worden, sijnde

nu hier op Nera alleenich soo van arbeijtsluijden, soldaten als slaven

over de hondert sielen sieckelijck. Wij sullen ons ondertusschen tot

nader secours van sijne Edt. soo met zeevarend volck als andere moe-

gelijcke middelen soecken te verstercken.

Wij hebben met t' schip den Briel ende Zuijd Hollant een goede

quantiteijt slaven van Syne Edt. becomen, maer die met den Briel
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sijn hier in een seer slechte ende sobere gestal tenisse aengecomen endc

sijn wel 150 stucx tot op 96 sielen vermindert, Soot sijn Edt. gelieft,

sal ons int toecomende, alsoo Banda om volck ten hoochstens benoo-

dicht is, noch wel een goede quantiteyt mogen toegesonden werden

doch meest jonge ende aencomende manspersoonen, alsoo d' ervarent-

heijt ons leert, dat de oude ende beiaerde alhier qual, aerden connen.

Met vrouwen is de burgerye alhier soo belast, dat t' meerendeel tegen

6 a 10 vrouwen niet meer als een, 2 a 3 mannen onder haer slaven

hebben, waerdoor gebeurt, dat de Compe, haer van hun lijffeijgenen,

die insgelijcx meest in een hoop lompe ende onnutte vrouwen bestaen

ende niet wel begeert sijn, qual. can ontlasten. Soo derhalven sijne

Edt. ons wat manspersoonen gelieffde toe te senden, soo souden wij

deselve connen reparteren ende ons mettertijt ende bij gelegentheijt

van d' een ende d' ander gel. quiteren, bijsonder soo een goede partije

vrome, sobre, neerstige ende laborieuse meesters ende huijsgesinnen

Banda quamen besoecken.

Van het verloopen van slaven ende roverije der Cerammers ende

gevluchte Bandanesen alsmede twechloopen van Mardiquers sijn d'

eijlanden van Banda noch niet ontlast ende staet te bedvichten tselve,

soo langh de Bandanesen alhier nestelen, jaerlijcx te sullen continueren.

Op verscheyde tyden sijn, soo nu als dan, eenige weijnige maer op den

12en November van Pouloaij 52 sielen met een orangbaij wechgeloopen,

waeronder 12 Mardiquers, een Duijtsmansvrouw ende Idnt, die voor

goede ende bestandige burgers ende geoeffende Christen gerekent

wierden ende souden (gel. namaels gebleken is), soo de voorn.de

orangbaij niet te seer met volck overladen was geweest, noch meer

andere verloopen hebben, waerover eenige gesuspecteerde in appre-

hensie gestelt ende daernae nae voorgaende bekentenisse ten exempel

van anderen als eeuvdge slaven in de kettingh gecondemneert sijn. Soo

men op tvoorz.de wechloopen naeder inquisitie ende informatie ge-

daen hadde, heel Pouloaij soude, nae de saeck hem vertoonde, bijnae

culpabel geweest sijn,

Jacob Schram, in onse absentie bij provisie als President van Banda

by den Raet gecommitteert, hebben op sijn ernstich ende instant ver-

soeck toegestaen om met het schip den Briel na Batta. te mogen ver-

trecken, alsoo hier in Banda tegenwoordich ondienstich is. Wat beleijt,
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verstant, yver off neersticheijt bij desen man sij, sal Sijne Edt. aldaer

wel bevinden.

Den Oppercoopman Barent Cornelisz. Rob '"), met t' schip den Briel

in compe. van den President Jan Jansen Vischer alhier als tweede

persoon gekomen, hadden wij in de plaetse van den Oppercoopman

Willem Pergens (volgens recommandatie van Sijne Edt. aen den gc-

melten President) met advijs van den Raet gesurrogeert ende d' admini-

stratie van tComptoir alhier bevolen, die deselffde met t' sluijten van

de boecken in Febr. aireede overgenomen hadde, maer alsoo dito

Barent Cornelisz. heel swack ende impotent sijnde, des Compe. affairen

niet behoorlijck en conde waernemen ende dese residentieplaetse,

verre van sijn huijsvrouw ende kinderen gelegen, hem scheen onaen-

genaem te sijn, hebben van gelijcken op sijn ernstich ende instant

versoeck (om met geen onwillige honden hasen te vangen) wederom

van sijn cargo ontlast ende toegestaen nae Battavia te mogen ver-

trecken ende den coopman Pergens wederom belast sijn voorige be-

dieninge by der hant te nemen. Ondertusschen wert dito Barent

Cornelisz. door die al te groote becommeringe (soo sij meenen) over

sijn huijsvrouw ende kinderen, waerdoor hij oock in een teeringe ge-

vallen is, van dage tot dage swacker, tot dattet Godt Almachtich belieft

heeft denselffden op den 18en Martij uijt dese werelt te rucken. Wij

hebben na sijn overlyden ordre gestelt ende deselve bij publijcke ven-

ditie den meestbiedende doen vercoopen, tprocedido van dien sal op

sijne reecqe. blycken.

Van gelijcken is hier dit jaer overleden Dirck Boot ^^), Ondercoopman

op Lonthor, in wiens plaetse gesurrogeert is den Ondercoopman Cor-

nelis Acoley ^*).

Nicolaes Colff, gewesen Capiteijn op Lonthor, hebben omme sijn

onbequaemheijt ende verscheyde redenen maer principalijck om sekere

faute (breeder blijckende by de sententie daervan synde) gedeporteert

ende van sijnen dienst ontslagen. In desselffs plaetse hebben niet con-

nen goetvinden een ander te surrogeren, maer tcommandement van

tCasteel op Lonthor ende de procure van tguarnisoen een bequaem

luijtenant bevolen.

Den Coopman Jacob Schooff ^''), op Pouloaij als Oppercoopman sijn

residentie gehouden hebbende, hebben insgelijcx om sijne begaende

fauten ende onbequaemheijt op soo een importante plaetse te com-
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manderen van sijn bedieninge tot sijn vorige qualiteijt van onder-

coopman gedeporteert.

Bij sluijten van sijne boecken ende int transporteren van sijne admini-

stratie bevinden hem wel in sijne reeqe. 2225 '/^ Realen van Ben ten

achteren te wesen volgens dese nevensgaende specificatie, gequoteert

met de letter S. waervan niet anders als sijne sccrete debouches oor-

saeck sijn.

Dito Schooff heeft 430 gld. op sijn reeckeninge te goet, waeraen ende

andere cleijnicheden, die ick hebbe belast te vercoopen, des Comps.

achterwesen sal moeten gevonden worden. Tgene aen de voorz. somme

mancqueert, sal eensdeels op de borgen, bij hem in tvaderslant voor

syn getrouwicheyt gestelt, verhaelt ende bij hem mettertijt moeten in-

gedient worden ende sullen hem met het naeste schip nae Battavia

versenden. Wij hebben in desselffs plaetse op Pouloaij een ander

bequaem persoon, met namen Arent Gardenijs ^"j, bij provisie ge-

surrogeert.

Van de materialen, tot onse nootwendige wercken ende fortificatien

gerequireert, als van bijlen, parrings ^"), hout, yser, staal, timmermans-

gereetschap, nae de quantiteijt van onse menichvuldige wercken, sijn

voorwaer dit jaer al te sober geprovideert. Wij wensten ende verhopen,

dat Syne Edth. met de naestcomende schepen t' defect sal doen sup-

pleren.

Hoedanich ende hoe groot dit jaer de oncosten van fortificatien als

andersints in Banda geweest sijn ende wat daerentegen de incomsten

van sHeeren gerechticheden comen te bedragen, item wat avance op

de waren ende coopmanschappen gedaen sijn, sal Sijne Edt. uijt dese

nevensgaende comptoirboecken ende missive van den coopman Willem

Pergens gelieven te vernemen, waeraen my gedrage.

De oncosten (tis waer] sijn dit jaer vrij wat grooter als op voorleden

jaren geweest, waervan de nootwendige ende voor desen verslofte

fortificatien ende timmeragien ten deele oorsaeck sijn, ten deele het

wechloopen en de gemiste profijten van soo veel sielen, waerdoor de

middelen van consumptie nootsaeckel. hebben moeten verachteren, ten

deele de gratificatie van soo veel lasten rys bij de Compe. dit jaer aen

de burgerije gedaen. Ondertusschen gelieft Sijne Edt. te gelooven,

dattet aen onsen goeden ijver, neersticheijt ende mesnagie niet ont-

broken en heeft ende tgeene ten dienste van de Compe. ende tot
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maintenue van t' respect, aensienlijckheijt ende staet nootsaeckel. heeft

moeten geschieden, daerin heeft haer de Compe. te getroosten.

De Hren. Gouverneurs van Amboijna, alsoo voorleden Wte. mouson

vermits den soberen toevoer uijt des Matarams lant ende het qualijck

geslagen gewas in Siam geene subsidie van rijs van Batta. hebben be-

comen, hebben bij hare missive van dato den 28en feb, op ons versocht

haer ten dienste van de Generale Compe. om tot alimentatie van de

lyffeijgenen ende f garnisoen van Amboijna in geen gebreck van rijs te

vervallen met 25 a 30 lasten te willen provideren. Wij hebben, ten

aensien noch tamelijck ende ten overvloet versien sijn, 25 lasten in

tschip Munnekedam gescheept ende nae Amboijna, alsoo aldaer om

sijn voordere cargasoen te lossen heeft moeten aenloopen, versonden.

Godt late deselve haer in salve toecomen.

Tegenwoordich is Banda noch versien met 420 lasten lossen ende

3402 balen japonsen rijs, waervan omtrent 53 lasten, sijnde de grati-

ficatie, aen de verarmde burgerije van Banda tegen hare sware onge-

lucken voorleden jaer by de Compe. vergunt ende eersdaechs uijt te

deelen, sullen moeten affgaen, soodat Banda noch sal versien blyven

met omtrent 480 lasten, soo lossen als Japonsen rys.

Omme d' effecten in Banda te suijveren ende dat de Hren. Maijores

in t' calculeren van haren staet niet werden geabuseert, heeft Sijne

Edt. ons by sijne missive van dato den Hen Decembr. 1627 pr. t.' schip

Zuijdhollant geordonnaert alle, soowel trage als desparate schulden in

Banda voor tsluijten van de boecken aff te schrijven ende op het Gene-

rael te dragen, maer overmits dito schip door sijne langdurige voijagie

ende tardance in Amboijna ons niet eer als op den 5 Martij ende nae

het sluijten van de boecken in Februario toegecomen is, hebben de

gemelte Sijne Edts. ordre voor dese tyt, sijnde in depesche der schepen,

niet gevoechl, connen naercomen, noch de voorz. schulden, die al

vooren nootsaekel. dienen gerevideert, affschrijven. Wij sullen sorge

dragen, dat tselve terstont nae vertreck van de schepen in de nieuwe

boecken gedaen ende Syne Edts. ordre dienaengaende punctuel. achter-

volcht werde ende de notitie daervan, mitsgaders extract uijt de

nieuwe boecken Sijne Edt. met het naeste schip toesenden.

De schulden ende bijsonder d' oude sijn over gants Banda vrij groot

ende, soo men geern saech, de Compe. van hare slaven ende t' onder-

hout van dien ontlast ende met een goede quantiteijt speceryen ge-
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beneficeert, de landen ende pareken behoorl, gecultiveert ende

gesuijvert ende de verarmde burgerije voortgeholpen, soo sullen voor-

eerst de schulden van dach op dach noch vermeerderen ende traech

incomen, alsoo niet als met leveringh van specerijen ende met de

gewassen connen betaelt werden.

Wij hebben alhier uijt handen van verscheijden burgeren van Batta,

ontfangen Ra, 6836'/^ om aen haer op Batta. wederom goet gedaen te

worden, waervan wij haer verscheijde wisselbrieven gepasseert ende

t' Generael daervoor gecrediteert hebben, gelijck Sijne Edt. uijt dese

nevensgaende memorie sal connen sien. Sijne Edt. gelieve ordre te

stellen, dat de voorz. penningen aen deselve voldaen werden.

Bij Gillis Venant is ons alhier seker request met een apostille van

Sijne Edt, in margine vertoont, waerbij Sijne Edt, tversoeck van dito

Vernant om van sijn bannissement in Banda ende den despecten naem

van dien ontslagen te sijn aen den Raet alhier geremitteert heeft om
nae voorgaende informatie op de comportementen van dito Vernant

ende bevindingh van saecken, tsij tot continuatie off absolutie, te dis-

poneren.

Wij hebben conform de gemelte Sijne Edts, apostille ons op de

gedragentheijt van ditto Vernant wel ende terecht geinformeert ende

connen niet anders bevinden, alsdat hem tsedert sijn residentie alhier

eerlijck, civil ende burgerl, in alle sijne actiën gecomporteert heeft,

waerover wij met advijs van den Raet geresolveert hebben dito Venant

van sijn bannissement te ontslaen ende op sijn instant versoeck toe te

staen met sijn familie met dese schepen nae Batta, te vertrecken om

hem aldaer beneffens andere burgers te erneren,

Hiermeede etc.

In tCasteel Nassauw op teijlant Nera in Banda, Adij 25en April

Ao. 1628,

Nae tsluijten deses is ons seker entreval voorgecomen, alsdat t' schip

Zuijdhollant (twelck wij tot overvoeren van de specerijen in Augusto

geproiecteert ende tot sulcken eijnde alhier gemeent hadden te be-

houden) heel leek geworden is, waerover wij goet gevonden hebben de

last van den Briel met der haest in tjacht Purmerendt ende Zuijd

Holland over te werpen ende tselffde in plaetse van den Briel, tegen-
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woordich recht, dicht ende wel versien, Sijne Edt. toe te senden, alsoo

wij andersints, de schepen den Briel ende Purmerent vertrocken ende

Zuijd Hollant leek ende qual. geconditioneert sijnde, in toecoraende

wellicht souden connen verlegen vallen, derhalven bestaet het retour

van Purmerent tegenwoordich in

27045 cattij noten

6425 cattij rompen

10609 catti macis, bestaende in 506 sockels.

Ende dat van ZuijdhoUant in

19915 cattij noten

7380 catti rompen

31 161 j catti macis, bestaende in 144 sockels

13 leggers gepekelde noten.

Conform dese nevensgaende facture ende cognoissementen. Onderstont

Uw Edts. dienstvkdllige dienaer ende was onderteijkent

P. Vlack.

CCIII. JAN JANSZ. VISSCHER,

KASTEEL NASSAU OP BANDA-NEIRA, 26 APRIL 1628 ').

Eerentfeste manhaften wel wijse voorsinnighen ende seer dis-

creeten Hr.

Volgens U Ed. ordre pr. tschip de Brijel met d' jachte Moeke ende

Ceratten den 28e October passado van Batavia vertrocken, opheb-

bende 150 zielen van slaeven ende slavinnen, seer mager ende quaelijcq

gedestineert volck, nijettegenstaende dat (Godt loff) seer schoen droech

weder gehadt hebben, derhalven geen ongemack bij de voorsz. slaven

is geleeden, sijn evenwel in corten tijt wel 25 sielen overleeden, eer

dat de lengte van Grecij creegen ende was, gesijen datter wel de helft

van tgeheele getal soude gestorven hebben ende omme hetselve voor

te commen, sooveel doenlijcq was, sijn voor Jortan aengeloopen omme

onse leedige waetervaeten te vullen, intrum dat d' sloupe met twee

tingangs in de revijer voor Surbaeij doende waeren met waeterhaelen,

cochten tot Jortam 46, soo groote als cleijnne, schoonne hoornbeesten.
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a 31/^ d' helft volwassche ende 5, 6 a 7 ra. de volwasschenen, gaven

daervan 2 voor de jachten tot verversinghe van slaven ende mae-

troosen, hebben op d' roeiage tot vervarssingh ende onderhout van

slaeven ende matroosen van den Brijel 6 geschaft met pr.tij groenten

en vis, de resteerende 38 stuck hebben in Banda gebracht, den

12 November passado arriveerde voor Jortam, 16 do. vertroecken

wederomme vandaer, onse slaeven op de jachten verdeltt, Mocha met

50 ende Suratten met 40 coppen. Alsoo dat bevonden, dat de voorn,

jachten cloecker als wi] met den Brijel waeren in tseijllen, hebben haer

nyet willen ophouden ende een ijder onse beste gedaen omme onse

reijs op tspoedichste te vervorderen.

In twtseijllen van tgadt Gresij sijn ons d' jachten St. Claes ende het

slans Hooptgen gerescontreert om Grecij off Jortam aen te doen.

Priemo December passado savons arriveerde voor Bouton op de

reede, vonden aldaer d' voorsz. jachten Mocha en Suratten alsmede

t' jacht Tessel, dat voor Ternaete gedestineert was, den 2 do. savonts

ons water aen boort becommen, sijn snachs met den lantwint pr. de

jachten Mocha en Suratten vertrocken, Tessel conde soo haest noch

nijet gereet worden door sijn weijnich vaertuich, meende sanderen

daechs te volgen.

Pr. de vrinde van tjacht Suratten verstaen, dat ontrent 5 a 6 mijlen

bewesten de Boggeronnes een Makasserse jonck haer gerescontrt, is,

wilde haer doen striecken ende visiteeren, dan wilde daertoe nijet

verstaen, gaven quaet antwoort, derhalven door tvoornde. jacht daer

wel 30 schooten met groff scharp op geschooten, soodat geheel schaede-

loos ende in onmacht lach, evenwel hartneckich wesende, hebben tot

striecken nijet connen verstaen, soodat ons jacht Suratte heeft affge-

houden omme te beeter vaert te maecken ende weder op haer toe-

geloopen, dat de voorsze. jonck ommegeraeckte ende onder de kiel

doorgingh, soodat de persoonne alsmede haer inhebbende beestiael

verdroncken is.

Den Coninck van Bouton heeft ons met goede vrintschap seer wel

bejeegent, van gelijcke hebben hem wederom gerescontreert.

Den 16en December passado sijn in Amboijna gearriveert (hebben

seer veel stilte ende contrarij wint gehadt), het cargasoen, dat ter

voorn.de de plaets gedestineert was, is alles wel wtgecommen ende ge-

leevert, het schip Amsterda. vonden alhijer gelaeden met hout ende
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adap voor Banda, de E. Hr. Gouverneur Vlack vonden hijer mede in

seer soberen stant, was extraordinarij hardt aen de berbeer, soodat

hande ofte voeten nauwelijcx conden reppen, ter taeffel sittende, wrorde

de cost in sijnnen mont gesteecken, wilde hij ergens wesen, worde met

4 mannen in een stoel gedraegen. Hoe ende in wat maniere verlost is,

sal U Ed. bij de missive ende wt mondelingh raport van d' E. Hr.

Gorcum in tlarge wel verstaen, alsoo deselve naest Godt sijn verlosser

is geweest.

Den 22e Decembr. passado sijn weeder wt Amboijna met den Briel

ende Amsterda. vertrocken.

Den 27e do. sijn met d' voorsz. scheepe met al ons cleijn vaertuijch

wel in Banda gearriveert. Godt sij daerover gelooft.

D' E. Hr. Gouverneur Vlack is wederom in sijn gouvernement ge-

treeden, ick hebbe mijn als t'weede persoon volgens U Ed. ordre

laeten gebruijcken.

Seedert dat de E. Hr. Gouverneur voorsz. apsent is geweest, sijn de

fortificatie seer weijnich gevordert, dat den gewesenen president

Schram schuit is, geen beeter devoir daerinne gedaen heeft. Terwijllen

hijer geweest sijn, sijn de wercken wel gevordert ende goeden voort-

gangh gehadt, op Lonthoir is een nijeuwe punt gemaeckt met een

gordingh, soodat het casteel Lonthoir nu gereet is. Waert, dat het ons

nijet en gebrack aen calck, soude het geheel fort in 6 weecken in esse

connen hebben, dat nu noch wel 4 a 5 maenden duijren sal.

Het nijeuwe packhuys op Nera is onderdack geraeckt, sijn vast

doende met die binnewercken, soo dueren en vensters, gereet te

maecken, sal noch wel 2 a 3 maenden werck hebben, eert voltoeijt can

werden. Ick hebbe 7 a 8 caertges aen d' E. Hr. Gouverneur behandicht,

waerbij U Ed. sal connen sijen de gestaltenisse van d' forten, huijsen,

haere groote, soo langte als wijte ende hochte, alsmede bij de carte van

Groot Banda, p. Aij, Rosingheijn, waerbij te sijen is de verdeelinghe

van de pareken, op ijder parck staet met sijfferletters geteijckent, met

hoeveel sijelen ijder parck gehaevent can werden.

Door ordre van d' E. Hr. Gouverneur Vlack heb nu jongst het lant

verdelt ende gemeeten, begonnen van de wthouck van Salamma tot aen

Oudendenner ende voorts tot verbij Waeijer alsmede Rosingheijn.

Alle de ghevanghene P. Ronders, van manspersoonnen, worden hijer
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in goede verseeckerheijt wel bewaert, twee aen een ijsere kettingh,

doen ons hijer goeden dienst in tfortificeeren,

Omme tot meerder kennisse te coemmen van d' omleggende eijlande

is door d' Hr. Gouverneur Vlack het jacht Nera gecocht voor 850 Ren.

ende derwaerts gesonden omme naervolgende orsaecke,

T' is met groot perickel omme d' een tijt off d' ander ongeluck te

becommen met swaere scheepen onversochte lande op te soecke ende

aen te doen, overmits geen kennisse hebben, hoe de geleegenth, daer

is van haer gronden, off daer anckergront is off nijet ende wat voor

ressiffen daer soude moegen wesen, die men onder seijllen soude

connen ende als daer geen anckergront vonden, was om tschip ende

volck te doen, waerbij de Compe. niet alleen souden hebben het verlies

van tschip, maer oock verachtert soude wesen van de retoeren, die

men hadden daermede over te seijnde, dat de meeste ende grootste

schaede soude sijn. Alhijer in Banda sijn noch 5 a 6 persoonnen Tenim-

beren, waervan 2 verwillicht sijn, die voor tolck mede gesonde sijn,

overmits d' opperhooffde van tjacht ten hoochste gerecommandeert is,

Tenimber aen te doen ende daervan de geleegentht. wel te schrijven

ende de gestaltenis des lants in een kaert te leggen,

Soo ons hijer onderrecht wort van die van Caij ende Arouw als-

mede van onse ïenimbere, sou der op Tenimber groot beestiael in

abondantie te becommen wesen, voornementl. buffels, seggen mede,

datter rijs, boonen ende schilpatshoorn valt, hoe hetselve bevonden sal

werden, leert den tijt ende U Ed. t' sijnner tijt advijs van gegeven

werden. D' opperhooffde van tjacht is 2 a 3 ma. tijt gestelt omme te

moegen wtblijven om goede opsoeckingh te doen in d' omleggende

eijlande. Sagou isser overal mest wel te becommen, al wilde men een

groote scheepsladingh hebben, dan men soude daerin 2 a 3 ma. over

doende wesen, eer men een scheepsladingh soude becommen, overmits

de lieden daer weijnich op voerraet maecken.

Die van Kaij ende Arouw hebben tverleede mouson hijer met ver-

scheijde cleijn vaertuijch geweest, brochten wel 20 a 25 oringhbaije,

eenige champans, die men tot corcora gebruijcke can, alsmede tot losse

ende laeden voor de scheepe. Bij gebreck van sloupen souden ons

genoechsaem daermede connen behelpen, sijn tegenwoordich wel voor-

sien van Cay-arous vaertuijch, alsmede van sloepen en tinganghs,
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sullen ons genoechsaem connen behelpen met het vaertuijch van Caij

ende Arou, derhalven van Batavia geen meer behouft te seijnde,

Goet hout is mede sonder voorsuijm van tijt wt d' oostel. eijlande te

becommen, alsoo het jongste schip tot Agusto toch moet tardeeren

naer tgewas omme sijnne ladingh daerom mede te nemen.

Overmits Banda van hem selver nijet can gespijst worden ende als-

mede omme naervolgende sijn geleegentheijt, datter met de west-

mouson harder stromen om die noort gaen, loopen de scheepen groote

rijsico om te verdriven, doordien hijer geen anckergront buijtengaets is,

daer Godt voor sij, daer soude mede wel een. schip connen comen te

blijven, ofte het soude door quade gewasse conne commen, dat ons

voor den mouson van U Ed, nijet toegesonde werden,

Daeromme altijt voor een jaer met rijs op vooraet behoorden voor-

sijen te wesen, te weeten in April op tvertreck van de scheepen moeten

altijt geprovideert blijven tot December, is 8 mn. en in gevalle door

quaede gewassen ofte andre ongeluck, daer Godt voor sij, van Batavia

nijet bequaeme, moeten geprovideert wesen voor noch 4 ma. eerder

nijt sou der ontset van Caij ende Arou te become wesen van sagou.

Sonder ons te verlaete op die van Caij ende Arou behoorde anders

voor een ongeval voor 2 jaeren van rijs voorsijen te wesen, dan wij

moegen ons daer wel op verlaete, dat sagou genoech becomme connen,

soo wanneer het ons aen geen scheep ontbreekt om derwaerts te

seijnde.

Die van Caij ende Arou doe[n] ons wel wat toevoer (t) van sagou,

maer de quantiteijt is weijnich, doordien haer vaertuich cleijn is, connen

weijnich laeden.

Jaerlijcks hebben alhijer vandoen 330 lasten rijs, sonder eenige sagou

connen daermede toecommen.

D' E. Hr. Gouverneur Vlack heeft verscheijde maele gealligeert, dat

het goet ende geraetsaem soude wesen, dat men alle de gevangenen,

vrouwe ende kinders, alsmede de schoolkinders van P, Aij, jongh ende

out, soude naer Batavia seijnde, seijt mede, datter eenige van de over-

loopende Bandineese versocht hadden omme van tlant te wesen, dat

hij se vrij souden hebben laeten vertrecken, ja dat se, hetselve noch

versochte, consenteere soude,

Hierinnen ben geheel contrarije van gevoelen ende opinnie, sullen

hier innen tot naeder ordre van U Ed. niet verstaen ofte toestemmen.
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Nijettegenstaende dat ick mede van gevoelen ben, datter van alle

de Bandineesche nijet goets te verwachten is, den staet van Banda

cant voor desen tijt sonder mercklijcke schade noch nijet liden omme
het voorsz. volck te verseijnde.

Eensdeels omme de vrouwen ende kinderen in tgewas onder de

burgerij wt te Hennen ende te verdeelen, opdat te meerder vruchten

mochten becommen ende te minder sou der verloore gaen, twelck een

noodige saeck is ende alsoo vereijst gedaen te werden, soo men sijn

recht devoir wilde doen omme de meeste vruchte te become. De school-

kinderen van p, Aij behoorde men in de gewasse onder de burgerij

van p. Aij mede wt te deelen, opdat, soo haest de vruchten daer geint

sijn, op p. Ron mede geinneert worde, alsoo de burgerije mest van

P. Ron naer tgroote landt vertrocken sijn. Het gebreckt ons hier noch

al aen volck omme de vruchten van tgroote lant aen dsuijtsijde bij

weesten Waijer te innen ofte te plocken, de nijewe gesonde mallebaere

sijn noch [niet] ervaeren, connen weijnich dienst doen voor ende aleer

se 2 jaer in tlant geweest sijn,

Banda moet noch eerst beeter gepubeleert weesen, dat soo mettertijt

door toeseijndinge van volck wel geschieden sal, ondertusschen moet

men noch voor eennige jaeren d' onwillige Bandineese gcbruijcken.

Willen sij eeten, sij moeten wercken, kinderen van 5 a 6 jaeren sijn

bequaem cm in tbos te gaen raepen, ditto van 9, 10 a 11 jaeren sijn

bequaem om te dimmen, doen grooten dienst in tclimmen. Alsoo nijet

swaer sijn, connen de tacken haer beeter draegen, soodat men se, tot

15, 16 a 17 jaer out sijnde, wel gebruijcken mach. Intrum sal tlant

beeter gepubeleert werden ende de mallebaeren, ervaeren sijnde, soo

wanneer de Bandineese bevonden werden nijet te willen goet doen,

sullen dan wel derve connen.

Wat de gevange vrouwe belangt, is weijnich vrees voor te hebben,

hoewel de Gouverneur Vlack seijt, soo men se onder de burgerij doet,

dat se in tbos soude coemen te loopen, dat haer de manspersoone

soude volgen van de Bandineese, die noch onder de burgerij sijn. Soo

de manspersoonen in tbos begeerde te wesen, het en gebreckt haer aen

geen vrouwe, daer sijn onder de burgerije wel 2 vrouwe tegens een

manspersoon. Ofte het al gevijel, datter eenige vrouwe in tbos lijepen,

daermede is tlant nijet onvrij, voor vrouwen is geen ontsich te hebben.

Aengaende de Bandineese, die soude willen versoecken om te ver-
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trecken, hetselve te consenteeren is meede seer ongeraeden, wat sou-

den anders daervan te verwachten wesen als ons vijant te verstercken

ende hijer te meerder aenstoot te lijden.

Men moch se lijever naer Batavia seijnde, daer souden se noch

goeden dienst connen doen, dan connen voor desen tijt noch nijet

gemist werden. T' is bij den raet goetgevonden, dat men de mans-

persoonen van de gevangenen noch vooreerst hijer houden sal

ten aensijen van haer groote dienst, die sij doen in tfortificeeren. Soo

haest door de swaerste wercken sijn, vereijsche naer Batavia gesonde

te werden om de veijlicheijt van tlant te behouden.

Belangende het beestiael te versaemeien ende op P. Ron en Rosin-

gheijn te setten, is bij den raet tot naerder advijs van U Ed. wtgestelt,

nijettegenstaende dat schaedelijck is, wordt gelaeten om d' onwillegen

ende het groot miscontentement van de burgerije,

Nochtants vereijst het, sooveel moegelijck is, op p. Aij ende Lonthoir

voorgecommen te werden, alsoo de voorsz. twee plaetse de beste melc-

koeijen in Banda voor de Compe. sijn, daer wel 2/3 van alle de nooten

ende macis vallen ende de plaetsen sijn seer cleijn van begrijp, gelijck

U Ed. bij de caerten, daervan gemaeckt, sijen can, welcke voorsz,

caerten, gelijck vooren geseijt is, aen de Hr. behandicht hebbe.

De burgerije heeft het voor dese mede bij requeste versocht aen de

Hr. Vlacq omme het groot bestiael van Lonthoir te hebben, overmits

de groote schaede, die daervan leeden. Om sulcx voor te commen
doet de E. Hr. Vlack het bestiael op p. Aij mede schieten, tegenwoor-

dich sijn op Lonthoir over 150 stucx hoornbeeste, die Colff en Ver-

houven toecommen. In 3 a 4 jaeren sullen dese beesten hart aenteelen,

soodat wel tot 5 a 600 starck soude connen commen. U Ed, can ge-

noechsaem affmeeten, wat schaede sulcken groot getal bestiael op

sulcken cleijne hoeck lant doen sal onder de jonge nooteboommen

met vertreede. Die sulcke groote partijen beestiael houden, behooren,

mijns bedenckens, op Rosingeingh off op p. Ron te woonnen, ver-

nementl. d' hoeck Lonthoir daertoe nijet te gebruijcke, overmits nergens

meerder schaede connen doen.

De burgerije heeft in 2 jaeren tijts sterck aengeteelt in tbeestiael,

sullen daer nijet geern aff scheijden. Dat een ijder voor hemselven

wat hout tot onderhout van sijn huijs, hoewelt schaedelijck is, sullen

tot contentement van de burgerije al moeten toestaen, Daer sijn ver-

82
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scheijde burgers, die haer boeken en varekens vereoopen omme de

schaede, die sij daervan lijde.

Volgens U Ed. ordre soude Sr. Barent Corn.sz. Rob naer tvertreck

van de E. Hr. Gouverneur Vlaek als tweede persoen gebruijekt hebben,

heb hetselve de Gouverneur te verstaen gegeven, dat U Ed, mijn sulcx

op mijn vertreek mondelingh belast heeft, derhalven is bij den vorn.

den Gouverneur ende sijnnen raet goet gevonden, dat men hem voor

oppercoopmn. op Nera soude leggen, heeft mede al transport van

alles door sijn ondereoopmn. doen ontfn, wtgesondert den rijs, conde

door schaersheijt van packhuijsruijm nijet over meeten, Ditto Rob,

sieckelijck sijnde, stellende seer groote hartseer in tabsent wesen van

sijn huijsvrouw, heeft derhalve versocht weder te moegen vertrecken,

tweleke hem door den Gouvernr. ende sijnnen raet vergunt was met

den Brijel te moegen vertreeken, dan is den 8 Mart passado in den

heer gerust, den oppercoopmn. Parregens is weder in sijn plaets gestelt.

Cappiteijn Colff is over sijn quaet comportement gedeporteert. Mult-

hoff ^) sal mede eens een beurt moeten hebben, soo hem nijet betert.

Den ondereoopmn, Sr, Boot, leggende op Lonthoir, is mede gelicht door

sijn quaet comportement. Sr. Acoleij, die met Tessel in tlant gecom-

men, is wederom in sijn plaets geleijt.

Sr. Schooff, die voor hooft op p. Aij geleegen heeft, is mede gelicht

ende eenen Gerrit Denijs^), die hijer op Nera de garnisoenboecken

gehouden heeft, in sijnne pleats gestelt. De voorn.de Schooff compt

wel per cassa ende op den rijst te cort f. 5674.7.4, waertegen op alle

sijnne re. nijet meer als f. 600 te goeden heeft.

Seer quaelijek isser bij den raet van desen in absentie van d' E. Hr.

Gouverneur gedaen, dat se wt louter pecanticheijt ^) Sr. Maeijer ®)

van P. Aij gelicht hebben ende met de schepen versonden hebben.

Bij transpoort van den oppercoopmn. Parregens alsmede bij alle

ondercoopluijde ende assistenten is nijet te cort bevonden, Den rijs

is noch nijet door gebreck van ruijmte overgeslaegen, hoe daermede

wtcommen sal, leert den tijt. In 8 a 10 daegen sullen den rijs in

tnijeuwe packhuijs doen dragen ende meeten.

Ulto. December passado is U Ed. op Nera, Lonthoir, op de reede

voor Nera, in tschip Amsterda. den 3 Januarij op p, Waeij geoutri-

seert ") ende de garnisoennen alsmede de burgerij hebben den eet van

getrouheijt aen sijnne Ed, gedaen.
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U Eds. plackaet op tvervoeren van noote en macis is mede affge-

pubelicrt. ende aengeslaegen ^).

Aengaende d' intreckinghe over d' eijlanden Rosingheijn ende p. Ron,

de p. Rontsche burgerije hebben meest altemael van selffs versocht

te woonnen op tgroote lant op Waeijer ende Denner, sijn 264 zielen

starck.

Op Roosingeyn is de burgerij nijet starcker als 80 sielen, soo mans,

vrouwe ende kinderen, connen daer tot verstarckeringe van tcleijnne

garnisoen nijet gemist werden tot diffentie van tlant, overmits vooraen

leijt, voor taencomme van die van Cheram heeft den eersten aenstoet.

Den 11 Maert passado isser bij nacht door een korkore een Compe.

slaeff ende een slaeffinne van de burgerije van tvoorn.de lant gehaelt,

ditto corcor verthoonende haer bij daegh met het seijl in de ghij **),

deeden 2 schooten schieten met musketten, lijeten haer seijl vallen,

deden haer coers naer Seram, naer gissingh hebben dese eens comen

vernemen, hoe het met haer volck staet,

lek heb verscheijde mael voor tsluijte van de boecken bij den Gou-

verneur aengehouden, dat men de schuldenaren eens visiteeren souden

ende taxseeren souden, wat ijder van vermoegen wesen souden te betae-

len ende het resteerende, wat quaede schulden sijn, op tGenerael aff te

schryven. Watter van incompt, conde men jaerlijcx t' Generael weder

crediteeren, dit heeft den Gouvernr. nijet goet gedocht te doen, maer

wtgestelt om het in de nijeuwe boecken te doen, nijettegenstaende dat

ie dicwels voor antwoort daerop gaff, dat men den staet van de compe.

daer grootelijcx bij abuijseerden, hebter evenwel nijet toe connen

brengen, maer t' sal nu geschijeden ende in de nijeuwe boecken ge-

bracht werden.

Het ghewas staet tegenwoordigh redelyck schoen, voorniementlijck

op p, Aij, het weeder is tot noch toe goedt geweest opte ghewas. Soot

Godt almachtich soo gelieve te laeten contineweeren, sullen pr. schip

den Briel een treffligh carghesoen connen scheepen van mascis, maer

de nooten van tghewas Augusto connen niet geschept worden, over-

mits wel 4 a 5 ende 6 weecken op d' parra ^) droeghen moeten, d' van

Poulo Waij zyn daegelicks doende met pluicken, op p, Aij compt het

gewas wel 14 daegen vroegher als op p. Ron ende op tgroote landt

compt het gewas wel een maendt laeter als op p. Aij, voorniementlijck

in tgheberchte. De gewassen vallen hier 3 mael sjaers, eens in de
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maent Apriel ofte, soot laet toecompt, in d' maendt Mcij, Dit wordt

voor tmiddelbaerste ghewaes ghehouden, eens in d' maent Aughuisto,

dit wordt hier ghenoempt het witte waeters ghewas, welcke men hier

hout voor tgrootste ghewas, eens in d' maendt Decembr,, dit is altijt

het clinste ghewas ende brenget gaer winnegh bij, dat bij d' Banda-

nieesen dickwils niet is gheclommen, overmiedts in tclimmen schade

ghedaen wordt, alsoo winnegh op de hoornen is, door tclimmen op

de tacken valt er veel jongh goedt af, daeromme lieten de Bandaniesen

dat gewas wel afvallen ende raepen,

lek hebbe op den 7 deser in presentie van d' E. comesarisen pr.

requeste alsmede mondelinghen aen dHr. Gouverneur Vlack ende den

Raedt versocht, daet ick volghens UEd. ordere ende laest met vertreck

van d' eerste scheepen mocht worden gheautorijseert, voorders aen-

ghehouwen, dat hij den Raedts advise daerop souden ghelyeven te

hooren, hetselve riffuserende ende dese naervolgende antwoorde daerop

ghegeven, dat hij omme syn ongesontheijt van de berbaer van voornemen

is om met het jonghste schip te vertrecken, hierop versocht, dat hy mijn

souden wille laeten vertrecken, overmiedt hij d' last van U Ed. niet

naer en quam, ditselve heeft mede niet willen toestaen.

Inghevallen den Hr. Gouverneur Vlack niet en voortrec[kt] met het

jonghste schip, ben van voorniemen te voortrecken ende myn naer

tvaederlant te transporteeren; niettegenstaende dat myn huijsvrou ont-

booden hebbe, ben van opinnie, dat se niet coemen sal.

D' schepe Z.Hollant is den 5 Mert, het jacht Nera den 13 do. Puirme-

rent 26 do, d' Muinck, 30 do. Godtloff, wel in salvo (met haer mede

ghebrochte carghesoenen) gearevert. De copie van alle UEd. ghesonde

missive syn mijn door dn. E. Hr. Gouverneur Vlack doen geven. Soo

wanner die Regeringhe mijn bevoelen wordt, dat d' Ed. Hr. Gouverneur

voorsz. compt te voortrecken, sal U.Ed. ordere in alles- soo veel mooge-

lick is, naercoemen ende soeveel profijte doen met de coopman-

schappen, als connen te wege brengen ende op de minassie wel toe-

syen ende nauwe regaert niemen, daer U Ed. wel mach op voorlaeten,

eenighe duisende sal hebben te bedraegen ende op de cooplieden doen

sal beter acht niemen, dat d' Compa. daerdoor ghen schaade sal comen

te lyden. Soo d' Hr. mij bij ghesondtheyt bewaert, U Ed. sal in tbe-

vinden van de minasie ende winste seer goede genoeghen ende con-

tentement hebben.
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Pr. Suijthollandt wordt U Ed. toeghesonden 3116^^2 cattij macis,

bestaende in 144 sockels, 19915 cattij goede noten, 7382 cattij rompen,

13 leggers gepeckelde noten, pr. Puirmerendt 10609 cattij macis, be-

staende in 506 sockels, 27045 cattij goede noeten, 6425 cattij rompen,

de Almogende laet U E. met lief f [ontf.].

Wadt hier in d' Rechtsaecken als anders gepasseert is, refferere ons

aen d' sentensierolle ende journael, dat UEd. door d' E. Hr. gouverneur

wordt toeghesonden. Wadt hier noch voor restanten syn, can U E, pr.

blanse van de boecken sien, uijtghesondert wat sedert voorcocht ende

gheconsumeert is.

Wat tegens het toecomende jaer van nooden sal hebben, sal U E. pr,

jonghste schip aviseeren, interim sullen sien, wat voorcoopen ende

gheconsumeert wordt, reffere[re] ons voorders aen d' missive van

d' Hr, en hiermede

Achtb. wijse voorsienighe seer dis. Heere zyt naer haertelycke groe-

tenisse in de protextie des Almoegende befolen, d' U Ed. in langh-

duerighe ghesondtheyt, welvaert wyl bewaeren. Actum in tcasteel

Nassauw op Nera in Banda. Ay. 26 April Ao. 1628.

U Ed. dienstwillighe diener

ende vriendt

Jan Janssen Visscher.

CCIV. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE 1 MEI 1628 1).

E. Ed. Erentfeste Manhafte Achtbare Wijse voorsinnige ende zeer

Gestrenge Hr.

Bovenstaende is copia van mijnen jongsten pr. de scheepen Mauritius,

t' Zeepaert ende t slandts Mauritius, die op 23 April passado smorgens

van hier costij vertrocken sijn, Godt de Heere laet se zyn Ed, in salvo

toecoomen. Den 25 daerna vertrock het Engels schip den Willem. naer

Engelandt, die, zoo verstaen, vermits te laet op tjaer is, aen Mauritius

twee maenden gaet overwinteren.

Tsedert vertreck van de voorsz. scheepen hier niet sonders gepas-

seert, alleenlijcken datter drij gouseratse scheepen van Atchijn her-

warts aen vertrocken waren, waervan d' eene van ons schip Grooten-



1302 1 Mei 1628

broeck met twee jachten, die onder Ceijlon hebben liggen cruijsen,

aengehaelt is ende van tboodtsvolck seer qualijck mishandelt, tenwaer

saecke geweest den nagoda mijn pas hadde laten sien, souden onge-

twijfelt het schip gerooft ende prijs gemaeckt hebben. Corts daernaer

rescontrcerden een van de voorsz, jachten tweede schip, die, vermidts

een jacht fergadtwijse sijnde, gevlucht is, nadat hem een moor uijt

Suratte van canon afgeschooten wirt. Door den leelijcken roep, die der

alree door het geheele landt van gaet, duchte hierin groote moeijten

ende verhinderinge in de negotie sullen geraeken, te meer nu de

Engelsen naer haer gewoonte met haer fininigen steerdt daerin be-

ginnen te stooken. Bijaldien het derde schip niet te voorschijn en comt

(dat Godt verhoede), sullen hier genoech te verantwoorden ende in

groodt perijckel staen tselve te moeten restitueren.

Op gisteren nieus van Agra becoomen, dat de cafila starck 533

cameelen met 572 packen anijl ende 502 packen salpeter vertrocken

was, Godt de Heere laet se in salvo met decleine van Barampour hier

ariveren, sullen alsdan 627 packen goeden indigo ende ontrent 700

packen salpeter bij den anderen hebben, ondertusschen sullen noch

sorge dragen, dat met Godes hulpe in Agra en in Amadabat sooveel

salpeter, indigo sirchees ende catoene garen, daer weinich geit aen

hangt, bij crigen, als niet en t' wijfele, ofte de E, Ed. Hr, mij toe-

vertroudt.

Op staende voet is mij een missive van Masilipatam behandicht,

daeruyt verstaen, t' jacht Grootenbroeck ende twee sloepen onder

Ceijlon hebben liggen cruijsen, dat ongetwijfelt deselve zijn, die de

Moorse scheepen, hier, als boven, aengehaelt hebben, duchte, ons ende

de Compa. deur dit aenhaelen groote schaede ende verhinderinge in

de negotie sal lijden, t' Waer te wenschen geweest, de scheepen niet

gerescontreert hadde. Bijaldien de twee scheepen, die noch niet te

voorschijn en coomen, verongeluckten ofte bij de Portuguesen aen-

gehaelt wirden (dat Godt verhoede), soude versekert den Coninck

alhier onse goederen laten aenslaen ende ons de schuit geven, doordien

der een met twaelf oliphanten van den Coninck van Atchijn aen desen

Mongol geschoncken is, dan hoope een beter.

Hiermede

E. Ed. Erentfeste Manhafte Achtbare Wijse Voorsinnige ende zeer

gestrenge Hr. wensch U Ed. naer hartgrondelijcke groetenisse geluck



1 Mei 1628 1303

in U Ed. Regieringe ter salicheijt, desen pmo. Maij Ao. 1628 op tNeder-

landts Compthoir Suratte.

U Ed. dienstwillighen Dienaer

P. V, d. Broecke,

Naer tsluijten van desen sijn tot den Gouvr. ontbooden, degene mij

verclaert heeft, alle de coopluijden van de stadt om het aenhaelen van

de scheepen door Grootenbroeck ons huijs willen commen slappen ^)

ende ons in hechtenisse hebben, doordien de twee scheepen de

Mametdij, daer schipper op is Mir Cammer '), noch achter sijn, door

aenstaen van sommige wetende schippers sullen se noch wachten tot

de nieuwe maen.

Staet te beduchten, soo dese twee scheepen niet te voorschijn en

coomen op dato als vooren, dat met ons sullen voort varen ende de

negotie alhr. als in Masilipatam sullen bederven, d' welcke zijn Ed.

dient pr. advijs.

CCV. JAN DE HORNEY, SOLOR 9 MEI 1628 i).

Edl. Errentfeste Manhafte wyse voorsienighe ende gestrenge Heere.

Uwe Edt. missiven in dato vierden November ende sevenden Maart

bennen ons pr, St. Nicolaes vyf, de Hoop sesten November ende Cout-

chin seventwintichsten Appril benevens d' ingelaadene cargasoen vol-

gens facture (Godt loff) ten vollen wel geworden, by dewelcke, als door

ingeleyde acte van resignaatie alhier gepubliceert, bij ons, Kitchils,

Semgagies van Soolor als meede onder Compe. dienaers door eede

bevesticht ende met solemnuteijt voldaen, zeer gaaren verstaan heb-

ben, hoe U Edt. het gouverement Generl, van India, bij dEd. Heere

Carpentier geresingneert, andermaal aengeveert hebt. d' Almogende

verleene Zijne Edt. een lanckdurigh, Godt salich leven, voorspoedighe

regieringhe tot welstandt van tgemeene beste ende goet genoegen over

ons, zyne onderdaanen,

Beyde dese jachten hebben wy gelijckelijck soo spoedich laaten

lossen, als mogelijck is geweest, de Hoop met alle dienstighe waaren

totten sandelhandel versien, vooreerst om een goede haaven tincorpo-
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reeren afgevaerdicht, St. Nicolaas wiert gercserveert om het Gressicse

gout, dat heel onsuijver was, met groote moeijte geraffineert ende

smeedich gemaackt, waarnaar de Hoop niet tardeeren conde, naar te

brengen.

In toecommende gelieven Uwe Edt. te laaten besorgen, dat ons

zulcke geen meer, maar schoone schuijtgens Chinees toegestueert wert.

Ao. 26 hebben diergelicke oock becommen, alswanneer het apparent

was, dat sonder handeHnghe weer zouden moeten gekeert hebben,

naaderhandt, doch niet sonder groote moeijte ende goetherticheijt van

de Thimooreesen, die haar verciercels om onsenthalven aen de boeren

verpanden, sjachts laadinge vercregen, daerop is dit weder gevolcht.

twelck meede niet sonder miscontentement van dezelve, die haar

zelven inbeelden, noch jonck was, met zijnen ouderdom van colleur

ende schoonheijt veranderen zoude, aengeveert is. Hieruijt can Zijne

Edt. lichtelijck afmeeten, wat naam wij by desen brutaalen hoop, die

doch tbeste willen hebben, daarmeede noch swaarlijck te paeyen

bennen ende goede kenders van goudt zijn, ons zelven all maacken

ende hoe heth mogelijck zal weezen, daer wij in twee havens gewaar-

schout bennen beeter als tvoorgaende te brengen of dat het eene met

het andere op ons verhaalt zal werden, Compe. goederen tegen thaare

sonder peryckel van lyf ende leven te benefficeeren. Wat het res-

terende cargasoen belangt, wert d' Heer van Diemen in tlarge gead-

viseert.

Buyten alle hoope van succes is evenwel in de haaven van Bate-

muwan door industrie van Sr. Thombergen ') ende Johan Heindricx-

ques •^), die met andere goederen de slechtecheyt van tcomp, gesup-

pleert hebben, des Hoops nevensgaande ladinge, die Uwe Edt. by dezen

toegezonden wert, bestaande in 168 bhaar sandel a f . . . . tzelve be-

commen. d' Almogende laate Uwe Edt. tzelve behouden toecommen,

de haave van Souweij, daar wy St. Nicolaas gedestineertt hadden te

handelen, is vermits den oorloch, die zij corts tegen malcanderen aan-

gevangen hebben, waardoor voor ons niet te verrichten was, onbesocht

gebleven, overzulcx tot ons groote leetweesen, naardat hiervan tij-

dinghe becommen was, op de wacht omtrent Coupan gebruijckt, doch

niet geeffectueert.

Geen Portugeeze fregatten zyn dit jaar aan de buijtencust van

Thimoor vernoomen, zoodat het naaste jaar de gantse cust hierdoor
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tot onsen wil open gebleven is, doch zullen maar twee haavens connen

besoucken, daartoe twee jachten, een als St. Nicolaus ende tandere als

Coutchin, dienen gesonden, meer onderzouck zoude wel connen gedaan

werden, doch alzoo wij uijt die plaatze al over acht a negen djaaren

vervrempt zyn gebleven ende bij faulte van succes de Compe, grootelycx

gepreiudiceert zoude werden, connen Uwe Edt. geen verzeeckeringe

daervan geven,

Den was-, cicer- ende slavenhandel aan de binnencust is tzeedert

onse regieringe alhier zeer geaugmanteert; tegenswoordich zijn twee

tchiampans, daar Intche Camis ^), Maleijer, hooft over is, door hulpe

van den Kitchil Sengagie van Lamaquere en de Mardyckers met een

treffelyck cargasoen uijtgemaeckt, soodat wij niet en twyfelen, of zullen

van daer oock goede retouren becommen. Noch een Chineese jonck,

daer toe wij cargazoen, op conditie dat de Compe. met was zullen

bethn. uijtgeseth hebben, staat in corte te verwachten, de weder-

corapste van Intchie wat laater, doch soo hast doenlijck is, dat ten

uijtterste in tlaaste van Junij achten te weezen, zal Uwe Edt. t' eene

met het ander door St. Nicolaas gewerden.

Om zwaarwichtige oorsaacken, daartoe het lange tardement van de

Hoop, die wij al over lang geacht hebben verlooren of verdreeven te

zijn, doch door oorzaacke van zyn laaten, in Aprill eerst vercreegen,

handelinghe gecauzeert ende alsnu in haaste dient verzonden om noch

voor het vertreck van de Chineese joncken met zijn waare aan de

merct te commen, ons geen tijt geeft Uwe Edt. verclaaringhe te doen,

waarom met de inwoonders van Larrentoucque (Portugeezen uijtge-

sondert), voor zooveel de binnenwaateren van Soolor betreft, een stil-

stant van waapenen op agreatie van Zyne Edt. tegen het naaste jaar

te weege gebracht is, zal zulcx tot het vertreck van Coutchin, daer-

meede wij noch verhoopen veertich a vyftich bhaaren sandelhout, dat

van haar te borch becommen ende noch over zulcx besoingneeren, ge-

reserveert werden.

Wart zaacke geweest, dat onze predecesseurs die van Larrentoucke

op haar verzouck overlang vreede geadvoyeert hadden, zulcx bij Uwe
Edt. geaprobeert ende tot continuatie van dien volcommen last gegeven

hadt, waar onbetwijfelt de Compe. ettelijcke millioenen waart geweest

ende dat alleen door de groote mennicht sandel, die daar wast, waar-

meede, soo wanneer geen Portugijze fregatten uijt Mallaca, China ofte
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Manilles becommen, gans verleegen zijn ende voor een cleenen prys

becommen can werden, t' zij dan dignorantie of obstinaticheijt met

eenen idelen naam van oorloch de hoofden op Soolor in treyn gehouden

heeft, daer wy nochtans haar geen afbreuck ende zy ons door de groote

mennichte volck ende praeuwen connen doen, weeten niet, doch ver-

hoopen Uwe Edt. soo geraatzaam vindt deeze treves te continueeren,

in effect ende meer voordeel daaraan bevinden zult, als wij ons zelven

durven vermeeten op pampier te concheeren.

Den oorlooch tusschen ons ende die van Lamhaala was voor de

comste van deze jachten gecesseert, doch is weder by den jongen

kitchil, die zich aan tfort heeft vervoecht, vernieut, wil gants tot geen

vreede luijsteren, zijnen will zoude wesen haer totten gront te ver-

delgen, doch achten evenwel, eerlange een goede uijtcomste nemen zal.

Met 20 lasten rys zullen wij tot onderhout van tgarnizoen swaarlyck

toe connen commen, tenzy de jachten naar deesen wat beeter ge-

provideert, als tot nochtoe zijn geweest, in consideraatie houdende, dat

de Thimoreesen gedurende haaren handel meede de mont geopent ende

de handelaars aan de binnencust versien moeten werden. 30 last zullen

connen helpen, doch dit jaar hoopen wij niet verlegen te blijven, ver-

mits het gewas aan alle canten zeer schoon staat ende goeden coop te

becommen zal zyn.

Pr. de nevensgaande memorie wert Uwe Edt. aengeweesen, wat zor-

teringe van t' custcleeden ende Chineese waaren, soo totten handel

van Thimoor als anders, het naaste jaar noodich dienen gesonden,

Uwe Edt. gelieven te laaten versorgen, dat die voldaen werden, opdat,

zoo ingevalle gemelde handel misluct, bij die van Larrentoucque niet

verleegen blijven.

Met Coutchin zal Uwe Edt. nevens de comptoirboecken van Soolor

Jan van Heuten"), geweest schipper op de Hoop, van dieverije ende

sodomie verwonnen, alsnu in hechtenisse om desselfs saacken aldaai

bij Uwe Edt. te decideeren toegesonden werden.

Nevens deese gaadt oock Cent Sijmensen "'), provisionel. by fautte

van andere op de Hoope gestelt, die door swaare fautten, in tafleesen

van zijne Edts. acte van regnaatie gepertpeteert, van zyne offitie is

gedeporteert, d' inleggende is coopie van de sententie over desselfs

delecten geweesen.

Wy syn noch van zints, alhoewel de noortenmousson op handen is.
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zeeckere cleyne barck, nieus gemaact, met een cargasoentgen in eenige

haaven an de binnencust te versenden ende alsoo den tyt ons niet

toelaat, Uwe Edt. larger van alles, vermits de Hoop niet langer dient

te tardeeren, avizeeren, zal deesen eyndighe ende den Almogende

bidden

Edt. Errentfeste Manhaftc wijse voorsienige ende gestreingen Heere

Uwe Edt. te v^dllen spaaren in langhduerige Godtsalige gesontht,

In Soolor den 9 Mey ao. 1628.

CCVI. PHILIPS LUCASZ.. AMBOINA 11 MEI 1628*).

Edele, Manhafte, Wel Wijse, Gestrenge Voorsienighe Heere

Mijn Heere.

Par de jachten Mocha ende Suratte den lOen, t' schip den Briell

16en Decembr. Zuijt Hollant, den Arent ende Orangen den 3en ende

13en Januarij, nu jongst pr. Munnickendm. ende den Griffioen den

25en ende 27en Martio gearriveert, werden ons behandicht Zijne Ed.

aengename missiven in dato den 27en October, 13 ende 27en Decembr.

13en Februario ende 4en Martio Ao. stantij benevens de facturen ende

cargasoenen, andere stucken ende pampieren aen den heer Gouvernr.

Gorcum als ons pr.ticulier geconsigneert, daerbij t' voorgevallen costi,

zijne ordre ende meeninge op de directie van des Compas. affairen

ende staett in de quartieren van herrewaerts over ampel verstaen

wert, dienende desen ten deele in antwoorde als advijs, wat vuijt-

comste, vreucht ende effect Zijne Ed. goede meeninghe dienaengaende

vermogen, geobtineert ende belangt heeft.

Eerstel, hebben met lieff Zijne Ed. spoedigh arrivement vuijt t' Patria

ende entrance in tGenerael Gouvernement van India verstaen, dien-

volgende ende in conformite van Zijne Ed. ordre d' acte van autho-

risatie ten overstaen van de hooftofficieren, gemene soldaten, burgeren,

den Landraet, onderdanen ende bontgenoten, solemneelijck doen pro-

clameren, wijders die t' zelve betreft, den eedtt van getrauwe onder-

danicheijt doen praesteren, t' welck alhier met goet genougen van d'

een ende d' ander geaccepteert ende geeffectueert zij. D' Almogende
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verleene, Zyne Ed, t' zelve met soodanighe voorspoet (ende ongc-

twijffelt goet beleijt) mach executeren als tot Zyne Ed. bijsondere

loffelycken reputatie, daervan d' effecten (voor desen) tott progres

ende sonderlinghe prosperiteyt van de Generaliteijtt gevolcht ende

gebleecken zijn, mitsgaders Mevrouwe Zijne Ed. waerde gemale ende

familie te praeserveren in continueel goet genougen, gesontheijt ende

welvaren, amen.

Vervolgende eenige dagen daeraen t' geconsipieerde placcaett jegens

de vervoerders der specerijen gepubliceert ende ter ordinarie plaetse

doen affigeren, vuijt crachte van welcke jegens de transgresseurs tot

de peenen, amenden ende correctien sonder eenige axeptie ofte simu-

latie sullen doen procederen, ten aensien naer ons geringh gevoelen

t' zelve niet rigoreus maer gracelyck ende civil ingestelt is.

Volgens voorgaende genomen resolutie, dewelcke U Ed. praedeces

seur voor desen toegesonden zij, is d' Hr. Gouvernr. Gorcum met negen

corcorren tot redres van den staet in Banda, redemptie van deszelffs

vervoerden Gouvernr. ende medegevangenen naer Banda genavigeert

om aldaer de gelegentheijt van de plaetse als de macht der vijanden,

waer de vrunden gevangen waren, te verstaen om daerop naerder te

resolveren, dezelve, tware levende ofte doott, vuijt hare miserable ge-

vanckenisse te relaxeeren, zijnde den 25en Octobr. in Banda aenge-

comen, naer voorgaende informatie den 28en derzelver van daer naer

Killebon ende Killemourij (alwaer onse gevangenen haer onthielden)

gepangaeijt met intentie om de plaetsen op t' overdaghste met gewelt

aen te tasten ende door dien middel onse gevangenen te becomen,

doch door stroomen, winden ende andere incidenten d' entreprinse soo-

danige hazardeuse effect bestiert heeft, in voegen, hun te laet op de

wal vindende, met openbaer gewelt niets geattenteert, dispererende

van t' goet succes derzelver, onder t' dexel van vruntschap met drey-

gementen gelardrt. gearbeijt om de gevangenen van d' inwoonderen

van Killebon ende Killemourij te obtineren, gelijck t' zelve soo vuijt-

gevallen, sonder eenich rantsoen ofte praejuditiable conditie in te

willigen den Gouvernr. Vlack nevens d' andere gevangenen (vuytge-

sondert des Gouverneurs cleyne jongen, die in tbos door de Banda-

nesen verborgen was) in onse handen overgelevert zijn, nochtans onder

solemnele toesegginghe, dat den gemelten jongen in den tijt van thien

dagen aen teijlandt Nosselaut zouden zeijnden ende wilden hun voor
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ders als bontgenoten van tCasteel altijt houden ende laten vinden.

D' Almogende zij gedanckt van de genadighe verlossinghe. Dit exploict

is tot een groote verwonderinghe der mooren ende sonderlinghe repu-

tatie der Compa. geeffectueert, apparent daervuijt wel volgen conde,

diergelijcke schelmachtige acten in toecomende soo niet subject en

zullen wesen, off bij haer soo lichtvaerdig niet ter handt genomen

werden. Den lOen Novembr. is d' Hr. Gouvernr, met de corcorren weder

aen t' Gasteel gearriveert, metbrengende den gemelten Heer Gouvernr.

Vlack, zijnde soo impotent van de berbere, dat handen ofte voeten haer

ordinarij offitie niet en vermochten te doen ende apparent naer

menschenoordeel anders niet als t' verscheyden deser weerelt daerop

te volgen stondt, doch heeft Zijne E. alhier synde, eenighe verlichtinghe

becomen, middelertijt d' advijsen van Batavia tot den 22en Decembr,

inwachtende, alswanneer in compa. van dn. E. President Visscher met

de scheepen Amsterdam ende Briell naer Banda vertrocken zijn. Intrim

quam den gevanghen jongen niet te voorschijn, daerover den soone

van Cappiteyn Hitoe, Halenij, aenboode denzelven van daer te halen

ende herrewaerts te bringen, als effect gesorteert, den 20 Meert hier

gebracht ende sonder ijets daervoor te praetenderen denselven ons over-

gelevert heeft. Invoegen van de vervoerde vuijt Banda niemant als

den oppercoopman Senepaert absent zijn, die men presumeert, in zee

verongeluckt is, zoodat, Gode zij loff, dit ongeluckigh ende quade ge-

schapen accident ten besten ende met sonderlinghe reputatie der

Neederlantsche natie affgelopen zij. De naerder particulariteijten, de

gelegentheyt van Ceram rakende, de genegentheijt derzelver inwoon-

deren t' onswaerts als de miserable constitutie van de gevluchte Banda-

nesen, tractement van onse verloopen slaven vuijt Banda aldaer, t'

redres, dat daer jegen can ende zall dienen tot meerdr. verseeckerheijt

der Bandaneese burgeren aengewent te worden, zullen Sijne Ed. aen

de mondelinge rapporten van de Ed. Heeren Gorcum ende Vlack wijsen,

daerop ons dienaengaende reffereren.

Tott onderlinghe correspondentie ende continuatie van vruntschap

met de Ternatanen ende d' inhabitanten van Ceram hebben geen arbeijt,

vliet ende industrie gespaert om bij wege van vruntlijcke ende amija-

blen ommegangh haer gealtereerde ende vervremde gemoederen t' ons-

waerts te verbinden ende in voorige constitutie te restaureren, ten aen-

sien vuijt U Ed. missiven bespeuren, des Compas. staet in dese ge-



1310 11 Mei 1628

legentheijt geensints gedisponeert vinden hare rechtvaerdighe ende

hooghnoodige redressen in dese quartieren bijwege van extremiteyten

der v/apenen te procureren, dienvolgende de zaecke gederigeert ende

op de geseyde Zijne Ed. ordre, missiven, t' jacht Suratte na Lohoe met

een tamel. capitael, bestaende in comptanten, cleden ende rijs, tot

procure van de nagelen gedespecheert, daerbenevens hun doen aen-

dienen, hoe Zijne Ed. met sijn familie andermael in de Oostersche

quartieren gecomen ende t' Generael Governement van India aenvaert

hadde, benevens de groetenisse hun alle addresse ende aenbiedinge

van vruntschap wegens syne Ed, gedaen, dacr hun vuijterlijck seer

mede gecontenteert hielden ende van haerder zyde reciprocque com-

plimentos wegen d' observance van de comptracten aengeboden, in

voegen voor d' aencomste van t' schip Suijt Hollandt in handel getreden

ende cleijne pr.tije nagelen gelevert hadde,

Den 3en Januarij verscheenen alhr. sijne Ed, gecommitteerde Gregorij

Cornelij ende Marten Jansz, Vogel, dewelcke promptelijck in werck

gestelt hebben soodanighe visite, aenspraeck ende communicatie, als

zyne Ed. bij medegegeven instructie ") verstondt den dienst ende wel-

stant der Compa. in dese quartieren te requireren, dienvolgende alvoo-

ren den landtraet ende particuliere hooffden, ontrent t' Gasteel ge-

legen, versocht, begroet ende met een matighe schenckagie wegen Zijne

Ed. gegratificert, successive naer Larique, Ourien, Hittoe ende Lohoe,

hun getransporteert, dezelve als voorighe mede onder solemneele adres-

Zijne Ed, goede genegentheijt ende meeninge te verstaen gegeven,

met de gemelte eenighe perticuliere aenspraecke gehouden ende alsoo

tot een inleijdinghe van onderhandelinghe de zaecke geprepareert, wij-

ders met Capiteyn Hittoe op t' stuck van de differenten geconfereert,

gelijck mede mett Kimelaha Leliattoe diergelijcke communicatie ge-

houden hebbe, van hun versoeckende, eenen voorslach gelieffde te doen

om weder als voor desen volgens t' begeeren van haren Coninck ende

de intentie van Zijne Ed, met die van Lohoe, Lessidij, Combello als

d' omliggende plaetsen in eenen vasten onverbreeckelijcken ende bon-

digen vreede te treden, daerop niet als simpele toeseggingen voor die

tijt gevolchtt, doch bij hun instantel, aengehouden werde, dat den Gou-

vernr, van t' Gasteel op Hittoe wilde compareren, zouden haer daer

mede laten vinden ende sooveel affhandelen, als in haer vermogen

ware, etca.



11 Mei 1628 1311

Op welck versouck den Gouvernr. op Hittoe verscheenen zijnde, heefl

Leliattoe de comparitie gedifficulteert, begerende, den gemelten Gou-

vernr. op Lohoe bij hem om te handelen wilde laten vinden, t' welck

voor die tijt ongeraden geoordeelt wertt, alsoo den tijt van twintich

dagen naer hem vertoeft, eijntlijck door intercessie van Cappiteijn

Hittoe onder groote protestatie gecompareert is, met denwelcke volgens

Zijne Ed. intentie in gespreek ende conferentie op de jegenwoordighe

miserable gestalte ende staet in de quartieren van Amboina gevallen,

daerbenevens verthoont, vuijt wat geringhe motiven soodanige groote

alteratie aengevoet ende ontstaen ware, blijvende middelen voorhan-

den, door welcke weder lichtelijck tot een vreedich accort ende flori-

santen staet conde geperformeert ende herstelt werden, ingevalle bij-

wege van reconsiliatie d' een d' ander een weijnich civil rescontreerde

ende tegemoett quame, insisterende, het hun gelieffde een voorslach te

dcen ende schriftel. in te geven, door wat middel verhoopt werd e, een

eenparich accort getroffen, te wege gebracht ende punctuelijck conde

geobserveert worden, etca,

Daerop Kimelaha Leliattoe repliceerde, van geen vaste comptracten

conde gehandell worden, voor ende alleer bij ons verstaen, dienvol-

gende in t' werck gestelt werde de restitutie van des Conincx onder-

danen, door d' onse genouchsaem met geweltt onder subjectie getrocken

ende bijwege van schenckagien ende andersints van haren natuerlijcken

Heere gedesbaucheert zijnde, den wortel aller onheijlen tusschen ons

ende d' hare ontstaen ende soo lange t' zelve geen effect sorteerde,

conde ten pricipalen niet verhandelt, maer moeste tot den Coninck

ende U Ed. Heer Generael gedeffereert worden. Belangende de goede

correspondentie met den anderen ende leverantie van de nagelen, had-

den daervoor niet te vreesen, zoude die volgens d' oude contracten aen

de Nederlanders alleen leveren, ter tijt alles poinctuel. gedecideert

ende affgehandelt ware. Om ons des te meer verseeckert ende buijten

suspitie te houden hadden d' overhooffden met den anderen beslooten

ende goet gevonden, dat alle de joncken, geene vuijtgesondert, op

Lohoe reede houden ende geen ander handelplaetse gegunt zoude wor-

den, waerdoor t' vervoeren van de nagelen conde geweert blijven, ge-

lijck mede inwillichde, dezelve naer voorgaende visitatie gesamentl.

vertreckende, bij d' onse tot buijten d' eijlanden wilde laten convoijeren

ende diergelijcke, doch wij hielden vast aen, dat van haerder zijde de
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schriftelijcke actie ons mochte overgegeven v/orden, opdat daerwt ver

staen mochten, hoeverre zijlieden verstonden, den Coninck jurisdictie

te competeren ende zijne gepretendeerde gerechticheijt extenderen

zouden om ons dienvolgende met beter fondament van haer genegen-

theyt te verseeckeren ende bij middel van dien haer naerspeuren, in

wat redelijckheyt tott accomodatie ende beslechtinge van de differen-

ten zouden laten vinden, t' welck eyntlijck promitteerde in te stellen,

doch wilde met de hooffden op Lohoe ende andere daerover eerst naer-

der confereren. Intrim nam de leverantie van de nagelen op Lohoe

redelijcken voortganck, invoegen, den tijt op Hittoe handelde, ontrent

de quantiteijt van dertich bhaar ontfangen werdt, zijnde alsoo den 24en

Febre. naer vruntlijck affscheijt van dn. anderen genomen, vertrocken,

onder toesegginghe van dat wij, eerstdaechs op Lohoe comende, alsdan

hare gemelte pretente actiën ingeven ende overleveren wilde.

Tot bevoirderinghe van dien als om eenighe pampieren ende stucken,

dienende in proces jegen de Magelaense Compa. te procureren, wijders

om de hooffden van Lohoe, Lessidij, Combelle, die in dese comparitie

en gespreek niet vernomen waren, mede voor te houden ende t' ge-

besongneerde op Hittoe te communiceren mitsgaders haer intentie, ge-

voelen ende resolutie dienaengaende aff te eysschen, den Ten Martij

van hier met een corcorre naer Lohoe gepangaijt, alwaer buijten onse

expectatie ende groote verwonderinghe vonden ses Macassarse ende

twee Javaense joncken, behalven dat, naer raporteren, noch zes dier-

gelijcke op Combelle ende twee, die op de Manipe aengecomen waren,

geprovideert met sorteringhe Choromandelse cattoene doecken, pr. tije

Patanise zendecleeden, schoonen witten rijs, groot getal slaven, goede

quantiteijt buscruijt ende andere amonitie, t' welck aldaer voor eenen

extraordinari vijlen prijs vuijtcladden ende soucken te beneficeren, jae

dat met de gesupporteerde oncosten op verre naer t' vuijtgeleyde, soo-

veel dezelve incoops costen ,
niet halen mogen, insonderheijt t' bos-

cruijt, waervan 14 vaten in ons presentie den Kimelaha jegens 20 Ra.

tvadt van 100 Ib. vercocht ende gelevert wert behalven noch groote pr.

tije, die seijden, in potten onder haer berusten. Naer de beste kennisse,

die daer van nemen conden, t' zelve Engelsche off Deense fustagie te

wesen, met latinse letteren gemerckt ende genombreert, t' welck ons

doet gevoelen, hare respective Compas. daerbij gefraudeert wordt, dit

zijn de vruchten (behalven dat ons de nagelen ontvoeren), die wij van
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onse Europise bontgenoten ende geassossieerde geveijnsde vrunden

trecken.

Op onse aencomste versocht aen Kimelaha Leliattoe, het hem ge-

lieffde de hooffden van Lohoe, Combelle, Lessidij te convoceren, t'

wclck alsoo geschiede ende nacr twee dagen ten huijse van do. Leliat-

toe in competente vergaderinge mij vindende, (vuijtgesondert de orang-

qaijos van Cambelle, die opentlijck antwoorden, niet en begeerden te

compareren), dede in t' corte mijne aenspraecke, haer onder anderen

voorhoudende, hoe in drij a vier onderhandelingen, tot bevreedinge van

de differenten gehouden, niet een van de haren (niet connende be-

vroeden vuijt wat schurpulen) verscheenen ende den welstant van haren

staet, pr.ticulier bevoordert hadden. Item in t' breede gerepeteert t'

gepasseerde tusschen den stadthouder van Ternate ende den Gouver-

neur van t' Gasteel, wijders off haerlieden in taccort mede compre-

hendeerde, off hoe de zaecken verstonden, voorder dat zijlieden ge-

samentlijck ende met gemene consentatie volgens belofte van den

Kimelaha schriftelijck wilden instellen ende exhiberen soodanighe

actie, als met reden conden verefieeren haren Goninck gerechtel. in de

quartieren van Amboina te competeren, daerop door haren ijman off

opperpriester ") vuijt haer aller naem geantwoort wert, dat alle t' gene

door den stadthouder des Conincx dienaengaende met den Gouvernr.

van het Gasteel gehandelt, vuijt haer aller name ware geschiet ende

t' zelve alsoo tot naerder ende finale decisie wilde observeeren, de

leverantie van de nagelen soude aen de Nederlanders ende niemandt

anders geschieden. Noopende hare schriftelijcke praetentien namen

voor die eerstdaechs te consipieren ende ons behandigen, twelck oock

corts daeraen effect sorteerde, vindende dezelve seer impertinent ende

buijten alle redelijckheijt ingestelt, desnietjegenstaende dezelve ge-

accepteert, die van Lessidij deden mede diergelijcke verclaringhe, haer

buijten de obstinaetheyt van die van Combelle houdende ende zijn alsoo

voor die vergaderinghe met vuijterlijcken schijn van vruntschap ge-

scheijden.

Intrim met d' aencomste der joncken vonden in de leverantie van de

nagelen groote veranderingh, ja soodanich, dat weijnich ofte niet meer

gelevert wert, invoegen genootsaeckt werde den Kimmelaha dienaen-

gaende aen te spreecken ende daerover te doleren, die mij ter antwoort

diende, dat de nagelen van Lohoe secretl. naer Combelle gevoert wer-

83
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den ende nietjegenstaende met gemeen advijs gearresteert was, dat alle

de joncqen op Lohoe zouden gebracht worden, hadden die van Combelle

daerjegens geopposeert ende niet gedoocht, dezelve van hare strant

gehaelt ende op Lohoe gebracht werden, strijdende nochtans met hett

jongste accort bij haerlieden zelffs geapprobeert, daerover geen naerder

middel voorhanden sage ende op ons versocht, dat men de joncken op

de strant van Combelle zouden verbranden, anders ware het hem niet

mogelijck t' vervoeren van dien te verhinderen, daerop hem antwoorde,

t' zelve hem beter als ons passen zoude, alsoo vuijt dese hostile acten

anders niet als nieuwe verbitteringhe ende scheuringhe conde ontstaen

ende ingevalle om t' zelve te executeren zijne presente macht niet

sufficant oordeelde, zoude hem persoonelijck met al onse macht

assisteren, doch heeft hetzelve ongemerckt laten passeren.

Middelertijt insisteerden door onse gesanten vast aen den Quepattij,

dattet hem gelieffde de nagelen, die op Combelle waren, te versorgen

aen de Compa. van Nederlandt gelevert ende ordre te stellen, dat door

de zijne de nagelen van Lohoe ende Hittoe ons niet ontvremt werden,

gelijck bij experientie ondervonden hadden, dat den soon van eenen

ijman Sijborij *) met prtije nagelen, bestaende in vyff sacken, die voor-

hadde naer Combello te bringen, van den ondercoopmn. ende den

Ternataensen maringo geattrapeert, ontjaecht ende prijs gemaeckt

waren, off dat pr. faulte van dien genootsaeckt zoude worden anders

daerin te voorsien, waerop d' onse seer arrogantel. ende vermetel ter

anlwoorde diende, datter geen nagelen op Combello waren en om wat

redenen men hem om nagelen lastich viel, ten aensien wij dezulcke

waren, die de boomen omgehouwen hadden ende begeerde van den

Gouvernr. de reste mede zouden comen vernielen, off dat, bij gebreecke

van dien, hetzelve wilde bij der handt nemen, opdat eens gerust mocht

leven, met diergelijcke onverdraechlijcke ende onbehoorl, rescontei,

dewelcke ten overstaen van den Kimelaha sijn volck in dusdanige

termen verhaelde.

Daerop goetgevonden wert de reede van Combelle met den Griffioen

ende t' jacht Suratte beset tot bewaringe der joncqen te houden, zijnde

alsoo den Ten pasto. derrewaerts gedespecheert ende aen den schipper

Frans Leendertsen ') particulier belast den quepattij van Cambelle tot

de leverantie van zijne nagelen andermael te insinueren ende, ingevalle

hem als vooren rescontreerde, wegen den Gouverneur van tCasteel
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twee parangs ende twee bijlen te presenteren ende hem te verstaen

geven, het ons verdraechlijcker wesen zoude, de boomen geruijneert

waren, als boven belofte de nagelen, die ons bij specieve comptract

alleen competeren, de vremdelingen genouchsaem met geweltt gelevert

ende ons in spijt onthouden werden ende ingevalle hij oordeelde, dese

niet genouch waren, zouden op zijn versouck dezelve niet alleene sup-

pleren, maer, des noodigh zijnde, met volck daertoe assisteren, doch

tschynt desen gemelten Frans Leendertsen op desen zijnen gegeven

ordre soodanigen acht niet genomen heeft, als de nootwendicheijt van

dien vereijste, maer gesamenderhant een ander resolutio getrocken, in

voege niet alleene d' overicheijt van den Griffioen benevens acht

musquettiers met hem genomen, een gewapende boot op den strant

gelaten, maer den Coopm. van Lohoe daertoe mede aengemaent ende

vervoert heeft, nietjegenstaende hun bekent was, s' daechs te vooren,

d' onse, water halende, door die van Cambello qualijck gerescontreert

waren, hun alsoo op de baleije van dn. quepattij getransporteert, al-

waer, met den anderen in propoosten sijnde, niet wetende door wat

toevall, t' sij dronckenschap ofte quade toesicht, een van de musquete

gelost, twelck een der omstaenders, Cambellesen, soodanich getreft

heeft, dat van de quetsure ter aerde seech, daerdoor een generale

tumulte ontstaen, dadelijck veel volcx, haer in tgeweer vindende, in-

sonderheijt de Macassaren op d' onse aengevallen, drij man ende twee

jongcrs achtergelaten ende alsoo, confusselijck door t' volck dringende,

op den strant ende aen boort geraeckt, eenighe gequest zijnde, onder

anderen den schipper van den Griffioen ende twee man van de quet-

suren daerna gestorven, soodat dit onverwacht ongeluck acht van

d' onse (ende eenighe van de hare mede) genomen heeft. D' Almogende

wil ons voor hare moordadige ende bloetdorstige handen voorder

bewaren, t' valt verdrietich, dat men veel tijt door disordre ende quaett

beleijt van d' onse soodanighe accidenten, die niet te repareren zijn,

onderworpen is ende t' volck soo onnosel siet om den hals bringen.

D' onse sustineren, dat eer den schoot gegaen, den persoon met een

crijs doorstoten was, maer t' comt te vrivool, dat een persoon, in dier

voegen getreft zijnde, de couragie ofte macht zoude hebben om een

musquet op zyn pr.tije te lossen, soodatt vuijt alle apparentien niet

anders can geoordeelt worden, off daerin zij door d' onse eerst ge-

schooten, waerop ditt ongeluck gewrocht is.
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Den 8en passado quam hier vuijt Ternaten t' jacht Texel met den

E. Heer Gouverneur leFebvre, medebringende seecker Conincx missive,

aen den Kimelaha ende voorder hooffden van den Olesijva ende Olee-

Ujma geaddresseert, tot welcker receptie den Kimelaha alhier ontboden

wert, t' welck refuseerde, maer versocht, men s' Conincx missive op

Hittoe wilden bringen, zoude dezelve aldaer met alle eerbiedicheijt

ontfn., openen ende in tpublijck doen lesen, opdat ijdereen wiste, wat

des Magts. ordre ende meeninghe ware ende elck hem dienvolgende

te reguleren hadde, daerop goetgevonden, dat d' Heer Lefebvre voornt.

nevens ons met een corcorre naer Hittoe zouden transporteren, intrim

wert ditt moordadigh feijt geexecuteert, daerdoor onse voijagie derre-

waerts in surceance gehouden, doch is de gemelte missive door den

Oppercoopman Petacquen ^) ende Capiteyn Westerman haer over landt

toegesonden ende behandicht nevens d' excuse, dat zelve zouden ge-

comen hebben, maer alsoo middelertijt soodanich schelmachtich feijt

van Combelle aen den dach gecomen ware, was daerdoor naerge-

bleven. Kimelaha Leliattoe geliet hem, ofte daer in t' minste niet mede

te doen hadde, allegerende, dat te zijner tijt die van Combelle over

haren wrevel niet ongestraft blijven zouden ende stont voorder hart

aen, dat wij gesamentl. op Hittoe wilden comen wegen die van Com-

belle als andere zaecken met hem handelen, zijnde alsoo op zijn

instantie den 24en pasto. derrewaerts met drij corcorren gepangaeijtt,

den gemelten Kimelaha gerescontreert ende met hem noopende des

Conincx last ende missive geconfereert, daernaer gesamentl. hun ge-

lieten ende belooffden des Conincx ordre in alles te willen achter-

volgen; in dese aenspraecke moveerde do. Kimelaha t'stuck van

Combelle eerst aen, versoeckende, dat men die van Lohoe, Lessidij

ende andere plaetsen buijten dit feyt wilde stellen, alsoo niemant van

haer kennisse daervan hadde, gelijck voorder verclaerde, dat tot die

ure geen rechte wetenschap becomen, hoe ende op wat wijse in twerck

gegaen is, alsoo niet een van die van Combelle ter spraecke conde

geraecken, maer hem zelffs subspect hielden, daerop hem affvoorderde,

off die van Combelle des Conincx onderdanen waren ofte niet, soo jae,

warom volgens den last van zijnen Coninck ende zijn authoriteijt geen

recht over soodanige moordenaers ende pertubateurs van de gemene

ruste tot een exempel, schrick ende affkeer van andere en dede, off op

wat wijse hij verstont, jegens haer tott straffe behoorde geprocedeert
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te worden, daerop bij do. Kimelaha eenen voorslach ende propositie

in deser voeghen gedaen werdt, namentlijck dat alsoo die van Combelle

t' feijtt gecommitteert, dienvolgende op haer hoede waren ende be-

swaerl. tott revengie geraecken, alsoo buijten twijffel in tbos vluchten

zouden, daerover het hem geraden docht te simuleren, ter tijtt haren

vasten vuijt was, alsdan zoude den Kimelaha ende den Gouvernr. van

t' Gasteel yder zijne macht bij den anderen vergaderen ende op een

bestemde plaetse hun laten vinden die van Combelle te beroupen om

aldaer van wedersyde vuijt de Oleesijwas ende Oleelijmas een seecker

getal van de principale hooffden te committeren, dewelcke de zaecke

op t' curieuste ondcrsoecken ende naer grondighe informatie jegens de

rechtschuldighe een vonnis ende sententie vuijtspreecken ende inge-

valle die van Cambelle hun daerjegens opposeerden ende niet sub-

mitteren wilde, zoude dan met gemene macht dezelve aentasten ende

destrueren, alswanneer mede occasie waernemen wilde om alle de

particuliere hooffden, diet eenichsints aengaen mochten, aldaer bij

comptract op haren mosaphij ofte wetbouck te doen sweren naer desen

geene nagelen aen de vremdelingen anders als de Nederlanders te ver-

coopen ofte leveren met meer andere omstandigheden, welcke voor-

slach niet ongerijmpt waer, ingevalle d' affecten volgen willen. De

voordere particulariteyten dienaengaende gedragen ons aen de rap-

porten van den Ed. Gouvernr. Lefebvre, die Zijne E. van tresterende

wel mondelinghe openinghe doen zall.

Bij de gemelte Conincx missive assingneert den Coninck in Temate

aen den Ed. Heer Gouvernr, Lefebvre tot een vereeringhe vijff ende

twintich bhaar ende eenen sijnen Chinesen dienaer nevens Petacquen

vijffthien bhaar nagelen te betalen, namentlijck 25 door Leliattoe ende

die van d' Overcust ende 15 door Capiteijn Hittoe, welcke assignatie

niet wel refuseren dorven ende qualyck middelen ende comptanten

voor handen zijn om t' zelve soo promptelijck aff te leggen, bedragende

t' zamen 2400 ra, van 8en, daerover gemelte hooffden op mij versochten

gelijcke somma voor haerlieden aen den Gouverneur Lefebvre te be-

talen om t' aenstaende mousson met nagelen te suppleren, t' welck hun

vooreerst affsloech, haer daerover eenichsints t' onvreden gelatende,

derhalven genootsaeckt werde om haer contentement te doen yder

particulier een obligatie te doen passeren ende in toecomende mousson,

t' ware met comptant ofte nagelen, de gemelte somma te vergoeden
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ende de dispositie van dien aen Zijne Ed. derrewaerts te differeren

t' zij dan sijne Ed. verstaen zall t' zelve aen dn, gemelten E, Heer

Gouvernr. ende Compe. geassigneerde costi te laten vuijtrijcken ende

onse actie op de gepromitteerde vruchten te houden, dan off sijne E.

zall gelieven t' ordonneren, dat zelffs hare pretentien jegens d' hooffden

alhier reserveren om naer voorgaende leverantie haer garant jegens

de Compa. te houden off wel zelffs door hare E. procurateurs alhier te

doen remitteren. Wij hebben dit op haer ernstighe instantie niet wel

connen excuseren ende refuseren, hoewel genouchsaem jegen ons

gemoet, wil ende meeninghe, ten aensien d' experientie ons ten deele

geleert heeft, wat nutticheijt de Compa. bij t' vuijtsetten van hare pen-

ningen getrocken ende toegecomen is, evenwel ende in conformite van

hare toozegginge niet en twijffelen, ofte zullen van d' eerste vruchten

dezelve schuit promptelijck betalen. Op consideratie, dat den Coninck

haer adviseert, met gelegentheyt in de quartieren herrewaerts over

haer wil comen visiteren ende het Zyne Magt. niet wel gevallen zoude,

dese zijne eerste bede niet promptelijck voldaen ware, t' welck Zijne

Ed. gelieve in memorie te nemen om ons, t' zij in tinschrijven off ander-

sints, wisten te reguleren.

Belangende die van Hittoe is in staetszaecken geen sonderlingh

rechangement voorgevallen, maer houden hun vuijterlijck gantsch tran-

quil ende stil. Off eenich secreet verstandtt ende onderhandelinge met

die van Ceram ende Ternataensen aenhanck houden, connen voorals-

noch niet naerspeuren, den tijt wil daervan openinghe doen.

Dit is sommierlijck t' nootabelste ende t' principaelste, t' gene t'

sedert onsen jongsten in dese quartieren gepasseert zij ende niettegen-

staende d' Heer Gouvernr. Lefebvre, Gorcum, de Commissarusen Gre-

gorij Cornelij ende Marten Jansz. Vogel costi vertrecken, van wien

Zijne E. toucherende den tegenwoordigen standt in dese quartieren,

item tot hoeverre Zijne Ed. ordre, in de medegegeven instructie vervat,

heeft connen ende mogen gepractiseert worden, met d' obstante con-

sideratien ende wat noodighe redressen daerop zullen dienen gepres-

teert, ampel mondelinge gerelateert ende bij de schriftelijcke verbalen

sal geremonstreert worden, hebben echter niet connen passeren, ten

aensien in soodanighe occurentien oock veeltijt separable opinien hun

verthoonen, ons gering gevoelen daertoe te voegen, opdat Zijne Ed. bij
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verlichtinghe van d' een ende d' ander des Compes. zaecken met des te

beter fondament derigeren ende beleijden moeste.

Vuijt t' voorverhaelde zal U Ed. t' gepasseerde ampel verstaen, hoe

diversche reijsen met d' inhabitanten van Ceram in conferentie geweest,

van haer genouchsame voorderlijcke ende gewenschte conditien ge-

obtineert hebben, dienvolgende ende om den gemeenen welstandt in

dese quartieren (volgens Zijne Ed, intentie) alsnoch tot naerder decisie

gaende te houden van alle hostiliteijt ende feijtelijckheijt jegen den

anderen gedesisteert, op hoope dat ons volgens hare toesegginghe ende

comptracten de nagelen zouden gelevert worden, doch wij bevinden

(t' onsen leetwesen), daerop naer behooren ende ten principalen niet

en volchtt, arbeijdende anders niet als ons in dier voegen te conti-

nueren, gaende te houden ende naer haren trouwloosen aert van tijt

tot tijt met schoone semblanten abuijseren.

Van dese hare maxima ende quade genegentheyt t' onswarts geven

d' apperentien, als vooren geseijt, vuijterlijck geen maer d' effecten

selff daervan sufficante getuijgen, door middel dat ons de vruchten,

zijnde t' eenich soulaes der Compa. genouchsaem met gewelt onthouden

ende aen de vremde handelaers, de Macassaren ende Malleijen ver-

coopen ende leveren, dewelcke niet alleen voor desen aen de Compa.

verbonden zijn, maer in de jongste onderhandelinghe, door de Com-

missarisen Gregorij ende Vogel op Hittoe bevoirdert, andermael ende

ten overvloede (als voor desen) aen de Nederlanders te leveren speciael

verobligeert hebben.

Die van Louhoe, willende den goeden ruijter spelen, hebben ons

ontrent de quantiteijt van dertich bhaar nagelen gelevert, hoewel ver-

seeckert weten ende daervan grondigh geinformeert zijn, noch wel twee

derde perten onder hun resteert, die ongetwijffelt door die van Com-

belle van hun gecocht ende aen de vremdelinghen gelevert worden.

Wat belanght die van Combelle, naer ons geinformeert, is dit jaer een

cleijn gewas aldr. geweest, doch ten can soo weijnich niet wesen, ofte

zal wel 20 a 30 bhaar bedragen, van welcke niet een nagel becomen,

noch onder toesegginghe yets te verhoopen stont.

Insgelijcx die van Lessidij, dewelcke vuijterlijck haer genegentheyt

t' onswaerts goet thoonen, worden van de Combellesen vervoert ende

den voorcoop van hare nagelen door dezelve geincorporeert, in voegen,

als voor desen den Ed. heer Genl. Carpentier geadviseert, onse opinie,
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t' zij men nimmermeer, tenware bij wege van aucthoriteijt, van die van

Combelle ijets goets te verhoopen hebben ende, nietjegenstaende ver-

scheijde vruntlijcke ende redelijcke insinuatien hun aengeboden, noijt

tott gespreek ofte in onderhandelinghe, t' zij met ons ofte Sijne E.

gecommitteerde, gecompareert, maer wel opentlijck hun hebben laten

verluijden, nimmermeer met de Nederlanders tot een paijsibel accort

verstaen zouden, gelijck wij mede altijt voor hun maniere van doen

beducht zijn geweest (ende als vooren geseijt) zijn U Ed. voorsaet bij

voorgaende onse missive daervan veradverteert, t' welck ons nu door

lichtveerdighe, ontrouwe ende ongehoorsame dienaren toegecomen is.

Op Hittoe is dit jaer aen de Westsijde naer de drij Brours geen

nagelen gevallen, als eenel. naer Memalou ende die plaetsen goede

quantiteijt, waervan ons ontrent vijfftich bhaar te deele gevallen is. Wij

en twijffelen niet ende volgens de dachten van Capiteijn Hittoe zelffs,

ons goede pertije vandaar door die van Combelle mede ontvremt zijn.

T' is soodanige vremde, absurde ende gedeelde regeringhe, dat se

bijcans verfoijlijck ende oock niet bestandigh wesen can. Den stadt-

houder wegens den Coninck praetendeert jurisdictie ende gesach

overal, intrim doet ydereen t' gene hem well gevalt. Onder anderen is

voor ons gepasseert, ten tijde op Lohoe waren, dat eenen Lohoe

Bessij "), een van de vier hooffden aldaer, goede pertije nagelen onder

hem hadde, derhalven hem door den Ondercoopman liet aendienen,

dezelve soude comen wegen, doch is daerop niet gevolcht, maer heeft

naderhandt in openbare passer hem vermeten jegen den Kimelaha ver-

claringe te doen, dat dezelve niet en begeerde te leveren, off hij de

macht hadde hem daertoe te constringeren ende diergelijcke. Onder den

gemclten Lohoe Bessij werden mede aengehouden eenige burgeren van

tCasteel hare verloopen slaven, om dewelcke te becomen mede veel-

malen bij Leliattoe geinsisteert ende gepresenteert dezelve onder een

redelijck rantsoen te resgatteren, doch daer en volcht niet anders als

schoone toesegginghe sonder gevolch op,

T' voorleden jaer in April is door die van Boanoe twee Nederlanders,

visschende met hare segen, overvallen, gemassacreert, de rest van de

Chinesen, in de chiampan zijnde, seer deerlijck gequest, hoewel ende

menichmael aengehouden ende van dn. Kimelaha justitie ende refactie

daerover versocht, hebben niets geobstineert ^), totdat, niet langer

connende onse gefundeerte actiën excuseren, hem daermede beholpen
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heeft, dat die van Boanoe, den Ternataen aff- ende den Tijdorees toe-

gevallen waren, nietjegenstaende daervan goede kennisse hebben, vier

corcorren van dezelve nu jonghst met Leliattoe gepangaijt zyn, infijn

als voren geseyt, soucken ons al met frijvole praetgens gaende te

houden, merckende dat op hare wrevel ende insolentien niet anders

als dreijgementen zonder effect volgen.

Op d' insichten ende consideratien, dat het des Compas. constitutie

niet en gedoocht voor dees tijt hare gerechticheyt met reputatie door

extremiteyt van wapenen in dese quartieren te diffenderen ende op

hoope de gemoederen van d' inhabitanten van Ceram door onsen

familjaren ommegangh in simulatie tot eenich gerustheijt zouden ge-

reduceert worden, bijweghe van dien lijdelijcken tractement ende prof-

fitabelder handel geobtineert zoude worden, zijn de noodighe reven-

gien, redres van andere insolentien voor eenigen tyt geconvenieert

ende door de vingeren gesien niet sonder groot misnougen van dn,

Landraet ende Christenonderdanen ontrent t' Gasteel, die de conse-

quentien deser wrevelmoedighe moren, haer door voorgaende exem-

pelen noch in verscher memorie zijnde geconsidereert, daerbij crachtel,

gesustineert hebben, men ons prompt jegen hare moetwillicheijt be-

hoorde te stellen, off de jongste dwalinghe wellicht erger als d' eerste

vuijtvallen soude.

Daer sijn onder d' onse eenighe, die haer door de malitieuse minne

der Mooren schoone semblanten laten blindtdoucken ende abuscren,

maer de dagelijcxse quellingen, spijt ende affronten, die in disreputatie

van Compas. gesach alhier ons voorcomen, t' schijnt bij haer niet ge-

considereert, noch in gevolch getrocken wordtt.

Den Ternataen schijnt desnietjegenstaende de zaecke recht meent

ende tracht te bevoirderen, maer deszelffs aucthoriteyt is in dese quar-

tieren van soodanich vermogen ende macht niet, datt haer gedisponeert

vinden de moetwillicheijt van de Ceramse inwoonderen te resisteren,

in te binden ende tot observance van de comptracten te dwingen.

Evenwel en can, nochte en mach, de zaecke niet langer in diervoege

gedelaijeert worden, ofte zoude eyntlijck een seer quade consequentie

baren ende genouchsaem op t' jonghste tot een totalen onderganck

van desen staet tenderen, maer zall dienen met aller macht gearbeijt

ende te wege gebracht worden, t' sij dan door minnelijcke accort bij

den Ternataensen Coninck off bij middel ende extremiteijt van
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wapenen, zullen insonderheijt de joncqen van hier dienen gediverteert

Ie worden, want door instigatie van dezelve ons alle onheijlen toe-

comen ende t' zal ongetwijffelt volgen, dat, soo wanneer deselve t

acces ontseijt wort, verdraechlijcker tractement van die van d' Over-

cust genieten zullen.

Goede occasie zal zich hiertoe seer cortelingh verthoonen, alsoo

naer rapporten van d' Heer Gouvernr. Lefebvre den Coninck van

Ternaten zijne macht prepareert om den Boutonder jegens d' oppressie

van den Macassar t' assisteren ende veel plaetsen, die den Macassar

onder hem getrocken, weder tot gehoorsaemheijt van de Ternataen-

sche Croone te bringen, daerbij gesien waer, wellicht met den anderen

in oorlogh vervallen zoude ende ingevalle dit sijn consept voortganck

sorteert, sal daertoe lichtel. consenteren om alle de joncken (vuijt-

gesondert Javanen, die ons sonderlingh in tveroveren der specerijen

geen affbreuck doen) alle acces ontseijt, voor goede prinsen aenge-

slagen ofte andersints verdestrueert werde, gel. t' zelve in Ternate

begonnen is, al zoude de Compa. jaerlijcx den Coninck met eenighe

gratuiteijt te dien respecte recompenseren ende ingevalle bijwege van

dien niet en can geobtineert worden, zalt nodigh sijn, al soude men

met die van Ceram andermael in nieuwe term.en van extremiteijt ver-

vallen, de joncqe van hare strandn. gehoudn. worden, off anders ist

geschapen, de Compa. meerder affbreuck in tvervoeren van de nagelen

lijden zall.

T' is zulcx, dat den stadthouder des Conincx wel gepraesenteert

heeft, men de joncken alvooren visiteeren ende tot buijten d' eijlanden

convoijeren zoude, maer t' is een ondoenlijcke saecke ofte hadden

bijcans sooveel jachten ofte sloepen nodich, als joncqen vertrecken,

hun soowel als ons bekent, alsdan gelegentheijt hebben om naer d' een

ende d' ander eijlanden te separeren, alwaer de nagelen met inlants

vaertuijch gebracht ende op hunne comste behoudn. wordn. want de

nature leert het zelve, dat soo periculeuse vaerwater niet gecontinueert

wort, tenzij op hope van extraordinarie advancen, t' welck niet vuijt

hare manufacturen ende cargasoenen can gevonden worden, want het

gaet seecker ende is buijten dispuit, dat op de Choromandelsche

doucken ende Patanische zijdecleden verlies doen ende t' vuijtge-

reijckte niet halen mogen, t' is inderdaet, dat quantiteyt slaven ende

rijs medebringen, daer eenighe avance op hoopen can, doch ten is niett
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bastant om hare oncosten te repareren, ick late varen, in recompense

van haren resico eenige proffijten daervuijtt trecken connen ende wij

ondervinden desen handel niet aff-, maer in contra van jaer tot jaer

toeneemt, t' welck ons te vaster doet geloven, dat met de vruchten, die

de Compa. verbondn. zijn, begroot worden ende t' is gesien, daeraen

niet beteren zall. t' Voorleden jaer zijn op Lohoe ende Combelle zes

ende dit ioopende vijffthien joncken geweest, apparent t' aenstaende

jaer andermael multipliceren zullen, als nu Lohoe ende Combelle hun

acces toegestaen wert, daernaer den handel op Hittoe mede onder-

leggen ende door Cappiteijn Hittoe haer wellicht zal toegestaen wor-

den, soo ons daerjegens niet en stellen. Wat staet ons hier vuijt anders

te verhoopen, alsdat mett continuatie van dese ondercruijpers de

Compa, een goet gedeelte van hare vruchten derven, eerst van Ceram,

daernaer van Hittoe ende soovoorts tot Laricque indringen zullen,

behalven dat het landt met overvloet van cleeden tot vijlen prijs ver-

vullen ende de Compa. van de proffijten derzelver frustreren, eijnlijck

zijlieden de vruchten ende de Compa. de lasten dragen zoude, der-

halven noch sustineren, de joncken bij d' een off d' ander middel van

hier zullen moeten gediverteert worden, ingevalle, alst wel behoorde,

de Compa. de vruchten ende proffijten in stoppinge van hare oncosten

alleen niet ende behoorde te genieten, derhalven Zijne Ed. dese wich-

tige zaecke gelieve in consideratie te nemen, t' sij dan door aucthoriteijt

van den Ternataenschen Coninck daerin voorderlijcke conditie te

obstineren, oftewel bij middel van hostiliteijt te doen verhinderen,

waertoe des Compas. staet buijten merckelijcke belastinge jegen-

woordig wel gedisponeert vinden, behalven dat wij ons sterck maecken

ende Zijne Ed, verseeckeren, dat, al waert schoon soo, dat wij jegens

die van Ceram andermael in oorlooch vervielen, dienvolgende de

joncken vermochten aen te tasten, dat de quantiteijt van de nagelen

meer als jegenwoordich wesen sall, want zoude ongetwyffelt volgen,

dat soo wanneer van de vremde handelaers affgesneden worden ende

nietjegenstaende met ons vuijterl. in oorloch waren, dezelve vruchten

om t' geniet van dien te trecken ende hun daermede tot cledinghe ende

andere nootdrufticheijt te behelpen door die van Hittoe zoude doen

leveren, daer nu in tegendeel onder schijn van vruntschap ons niet

alleen van hare maer zelffs een goett gedeelte van Hittos vruchten

frustreren, ontvoeren ende aen de Maccassaren vercoopen.
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Van hoedanige gevolge t' ophouden van der burgeren slaven zij,

gelieve Zijne Ed. mede eens in consideratie te nemen, die in corten tijt

herrewaerts t' sedert den gemaeckten treves een goet getal geweest

sijn, van dewelcke mede geen restitutie obtineeren connen, maer in

cargasoen naer Macassar revoijeren ende alsoo de borgeren van hare

middelen niet alleen distitueren, maer de lijffeijgenen zelffs jegens hare

Mrs, desbaucheeren ende in hare ordinarij dienst onwillich maecken,

merckende, dat, soo wanneer jegen deselve hun verloopen, met vrijdom

onder die van Ceram altijt geadmitteert worden, behalven noch dat het

landt van volck ontblooten ende despeupeleren. Ten aensien dan dat

op onse instantie in trestitueren van de slaven niet en volcht, zien

geen naerder middel voorhanden, alsdat men, soo wanneer men seec-

kerlijck geinformeert is, op wat plaetsen hun de verloopene onthouden,

op derzelver inwoonderen promptel. met repraesaHe valere, voor een

persoon twee aentast ende die mede naer d' een off d' ander plaetse

versende, t' alder tijtt daerdoor geconstringeert worden tot rantsoe-

neren te verstaen ende, soo wanneer men de verloopene mans-

persoonen becomptt, met den doot (tott exempel van andere) straffe

ende jegen de vrauwen naer exigentie van zaecke procedere. Naerder

middel om de burgeren van schade te verhoeden sien niet voorhanden.

Onlangs in Mertio pasdo, is op Louhoe aengecomen seecker armade

van Xoula, bestaende ontrent in 40 stucx corcorren, geraept vaertuijch,

deze, tusschen Bouro ende Amblauw rescontrerende seecker chiampan

ende corcorre, directel. van den Coninck in Bouton naer t' Gasteel

met slaven om te handelen mitsgaders seecker corcorre ende slaeffinne

aen den Gouvernr. van tCasteel tott een vereeringhe nevens Zijne

Magt. missive gesonden, hebben dezelve, nietjegenstaende praeten-

deerde, die van Bouton als die van Xoula zelffs des Conincx in Ternate

onderdanen zijn, vijantlijck aengetast, de chiampan, corcorre ende

ingeladen goederen naer hun genomen, soowel de vrije als onvrije

pr.soonen voor slaven op Lohoe ende die plaetsen vercocht ende seer

schandel, gehandelt, invoegen daervuijt can affgemeten worden, wat

voor trauwe bij dit perfidieus gebroetsel gehouden wordtt. Op dit ge-

ruchte spraecken den Kimelaha daerover aen, allegerende, dat wij vast

tot continuatie van den vreede stille saten ende intrim worden d' onse

ende die naer onse plaetsen om te handelen wilden, bijwege van hosti-

liteijt alle mogel. affbreuck geboden, t' welck niet langer gedogen wilde,
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versouckende, dat ons daerover recht geschiede, off zoude genoot-

saeckt wordn. ons zelve te garanderen, daer ten overstaen van dheer

Gouvernr. Lefebvre hem van excuseerde, inbringende, t' zelve volck

waren, die haer eijgen oversten hadden, conde derhalven daer niet in

doen, maer moest t' recht ende refactie van dien bij den Coninck ver-

cregen worden, in somma dat vast van den os op den ezel gewesen

worden ende, ingevalle geen gewelt met gewelt wederstaen, is ge-

schapen, eerlange meerdr. inbreuck lijden zullen, want t' schijnt onse

simulatie haer tot meerder wrevel ende obstinaetheyt vervoert.

Vooren hadde mede (in tcorte) aengeroert, hoe tot obtinue van hare

schriftelijcke actiën ende eenige andere stucken te procureren op

Loehoe den tijt van twintich dagen ons hadden onthouden, dienende

tott een preparatoire inleijdinghe om in toecomen bij wege van recon-

siliatie een limitscheijdinghe tusschen des anderen onderdanen te

ramen. Doch wij vinden dezelve seer onbehoorl,, voor den staet der

Compa. schadelijck ende by die van den Landraett, als onderdanen,

subspeckt ende odieux ingestelt, onse limiten van jurisdictie soodanich

bepalende, des Conincx aucthoriteijtt soo wijt ende breet extenderende,

dat hem t' besit van alle nagelgevende plaetsen competere, aen ons

een deel sterile eijlanden als andere plaetsen van cleyne emporto toe-

staen, daerdoor, genouchsaem aen handen ende voeten gebonden, op

hare genade zouden moeten wesen ende geen macht blijven om haer

moetwillicheijt in te binden, daeruijt oock vastelijck concludere, bij

dese hooffden dienaengaende niet en zal connen verricht worden, ten

zij t' zelve bij den Coninck ofte Zijne Magts, gecommitteerde affgehan-

delt wert. De pretense acte zenden vooralsnoch hier niett nevens, In t'

aenstaende zullen dezelve zijne Ed. toezenden ende met gelegentheijt

bij de oudste ende Landtraet van tCasteel dezelve confereren, resu-

meren, op t' crachtichste wederleggen, t' welck vermoeden, tot de jong-

ste advijsen aenloopen zall om zijne Ed. in toecomende daermede te

dienen, want vuijt d' apperenten oordelen ende zall nootsaeckel. zijne

Ed. herwaerts comste vereijst worden. Soo vuijt des Conincx missiven

aen sijne Ed. ende die van Ceram, wijders de rapporten van d' Heer

Gouvernr. Lefebvre, schijnt Zijne Magts. intentie te wesen t' aenstaende

Westermousson met een aensienlijcke macht in de quartieren van her-

rewaerts over te verschijnen om overal de visite ende ronde te doen,

de affgevallen onderdanen tott nieuwe ghehoorsaemheyt aen de Crone
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van Ternaten te bringen, alle geschepte onlusten te accommoderen,

maer dat het geloof geve om zijne onderdanen overal te scheeren ende,

ingevalle ditt zijn consept effect sorteert, is vuijt d' apparentie gesien,

wel eenighe veranderinghe onder dit weselachtich gebroetsel ontstaen

conde ende weynich tot voordeel van des Compas, staet wercken zali

om dan den Coninck in zyn desseyn te praevenieren ende tot beslech-

tinge van de differenten, Zijne Ed. persoon, met eenich ontsach geac-

compaingneert, zal dienen herrewaerts te transporteren zonder t' zelve

met gecommitteerde te becleden, al waert van sijne Ed. Raden, ten

principalen in de saecke niet verrichten zullen, eenighe Ternatanen als

Amboinesen zijn van opinie, dat den Coninck personel. by den Terna-

taensen Raet niet en zal toegestaen worden vuijt het landt te ver-

trecken, maer Quetsil Alij daertoe zall gecommitteert worden, doch dit

is onseecker. Intrim can Zijne Ed. daernaer op zijne herrewaerts comste

gissinge leggen, alvooren van Batavia directel. naer Ternate navigeren

om den Coninck aldaer te beloopen ende soo Zijne Magt. middelertyt

vuijt Ternate op de tocht ware, Sijne Ed. daerop beslooten ende ge-

resolveert hadde herrewaerts te comen, gelieve ons t' zelve met d'

eerste advijsen te verwittigen, opdat den gemelten Coninck, hier zijnde,

tot syne Edts. herrewaerts comste mochte opgehouden worden ende

den anderen in den wech niet en misten, gelyck wij mede van sijne

Ed, speciale ordre verwachten zullen, hoe ons jegens die van Combelle,

Bonaoe, Xoula ende d' ander geveinsde vrienden comporteren zullen,

ten ware geweest. Zijne Ed. advijsen, ordre ende intentie generalijck

tot eenparicheijt verdraghen ende simulatie met die van Ceram geten-

deert hadde, bijwege van welcke Zijne Ed. verstont eenich voordelijcke

conditie ende accort te vercrijgen, zouden voor desen tott inbindinghe

van haren moetwil jegens de wrevelmoedighe tott exemplaire straffe

geproceedert hebben, doch om Zijne Ed. dienaengaende satisfactie te

doen is tott noch toe vertrocken ende zullen nu voorder zijne Ed. ordre

daerop wachten.

Ten rechten ende met gefundeerde reedenen doleert Zyne Ed. over

den swaren last ende ommeslach, in de quartieren van Amboina eenigen

tijt herrewaerts gesupporteert ende vooreerst geen apparentie van ont-

lastinghe voorhanden en is, behalven dat de Compa. soodanigen abun-

danten nagelretour, als voor desen van daer becomen, niet en volcht,

doch t' schynt de zaecke in soodanighe desolate constitutie ende termen
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van extremiteijt voor onse aencomste zich gevonden heeft, derhalven

nu anders niet als den \Teedenhandel ende een rijck nagelretour voor

de Compa. volgens d' ordre van Zijne Ed, voor ons te procureren staet,

welck retour in quantiteijt soodanigh niet en zij, als van herten gewenst

hadden, de Compa. daermede hadde mogen secunderen, opdat bij

recepte derzelver in hare Ed. sware lasten ende equipagien eenichsints

hadden mogen gesoulageert worden, maer d' effecten geven getuijgen,

dat Godt Zijnen zegen genouchsaem van de vruchten tott groote ver-

wonderinghe van d' inwoonderen affgewent heeft, in voeghe dat de

hoornen, die abundant in tgeheel plachten te dragen, steril geworden

ende niet meer als een gedeelte van de boomvruchten geven. Op Hittoe,

waer t' voorleden jaer tweehondert vijf f en twintich bhaar gelevert

wert, alsnu geen vijff bhaar zal becomen worden, behalven Memalou,

dat met voorgemelte t' zamen ontrent vyfftich bharen bedragen zall.

Op Louhoe is een weijnich meer als dertich bhaar gelevertt, de rest,

sijnde voor desen noyt geschiet, van de dorpen, ontrent het casteel

gelegen, 103 bharen ende van Laricque 83 bhaar becomen is, hoewel

apparent was, dat Larique over de tweehondert bharen zoude gelevert

hebben, ingevalle door inconvenienten de vruchten, halffwassen zijnde,

van de boomen niet geslagen waren, in somma ontrent 260 a 270 bhaar

is de quantiteijt, die syne Ed. voor dit loopende jaer vuijt de quartieren

van Amboina wel te verwachten heeft. Wat in toecomende daerin ver-

mogen zullen ende wat segen den Almogende daertoe verleenen zal,

wil ons den tijt met gelegentheijt openbaren.

Belangende t' guarnisoen alhier, t' welck bij schriftelijck verbael van

den Commissaris Seys ^) sijne Ed, geremonstreert heeft in 616 blancke

coppen te bestaen, heeft daer een groote misslach in gecommitteert, t' is

wel zulcx, dat in April 1627 over gants Amboina sooveel coppen waren,

die in t' garnisoensbouck hare reeckeninghe hadden, maer vuijt dit getal

moeste dat jaer de verlossinge geschieden. Item waren daerin ten

respecte van de Engelsen gecomprehendeert t' varent volck van de

jachten Munnickendam, Pera, Suratte ende Mocha, tott de deffentie

alhier geemploijeert, behalven noch ontrent twintich coppen natturellen,

schoolmeestrs. ende eenige slaven, die tractement genieten. Dese zyn

mede in Novembr van de gemelte 616 coppen getrocken, soodat naer

een calculatie, ten ruijchsten gedaen, niet boven 440 a 450 coppen

ordinarij in guarnisoen behouden hebben, t' welck wel een groot getal
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is, soo t' zelve compleet ende ten dienste vermochten t' emploijeren,

maer onder dese loopen noch de kerckelijcke persoenen, die tot de

negotie gebruijckt worden, jongers, andere ziecke, verlemte, creupele,

noch vuijtgenomen de ambachtslieden, die niet als bij tyde van noot

geemploijeert worden. Hadden voorgenomen nevens desen sijne juste

rolle van al het guarnisoen over gants Amboina toe te zeinden, doch

hebben t' zelve, tot de verlossinghe gedaen is, gereserveert, met naest

volgende schip hebben Zijne Ed. dezelve te verwachten.

Nopende de 308 slaven, daer Sijne Ed. in de instructie van meldet,

connen den staet van Amboina anders weijnich dienst doen, alsdat hare

costelijcke provisien helpen consumeren, zynde refus van alle de Mal-

lebaren vuijt Batavia herrewaerts gesonden, hebbende de zieckte onder

har meede sterck geregneert, in voegen wel in de vijfftich van dat getal

gestorven ende verloopen zijn. D' oude slaven zijn met t' vertreck van

den Gouvernr. Speult meest vrijdom vergunt.

Veel verscheyden costelijcke onnodighe fortificatien ende wercken

zijn alhier bij den Gouvernr, Speult salr. bij der handt genomen ende

halff voltrocken laten staen, dewelcke, door d' Heer Gouvernr. Gor-

cumb nootwendigh opgemaeckt, daernaer heeft moeten besetten, dat

meest in plaetse, daer de Compe. weijnich ofte geen nutticheijt treckt

ofte te verhoopen staet ende ter plaetse, daer den honingh groeyt, en

sijn geen bijen aengevoert, namentlijck op Hittoe ende insonderheijt

Laricque, dat van huijsinghe soo sober versien is, dat door brandt off

andersints des Compas goederen niet bewaert, maer groot perijckel

lopen zoude ende voor eenighe moetwillighe vagebonden, soo wanneer

daer goede quantite nagelen zijn, met een swavelstock bij maniere van

spreecken conde aengesteecken worden, derhalven nootwendigh met

een verassurt. huijs versien dient ende voorgenomen hebbe, eerstdaechs

naer t' vertreck van den Gouvernr. Gorcum bij die van Larique aen te

houden, ten eijnde eenen calckoven maecken om aldaer voor alle

wercken een verseeckert ende diffencijff huijs in calck ende steen

buijten merckelijcke costen der Compa. te laten begrijpen, met Hittoe

zullen noch niet voortgaen, alsoo t' zelve buijten perijckell wel eenighe

tijt can gebruijckt werden, intrim Zijne Ed. overcomste ofte naerder

ordre daerop verwachten zullen.

Volgens d' instructie van de commissarisen ende in conformite van

Zijne Ed. ordre is d' intreckinge van de buijtenguarnisoenen in twerck
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gestelt ende bevoordert, eerst op Amblauw, Ourien ende Hatua ge-

probeert, t' volck ende ammonitie van daer gelicht ende aen t' casteel

gebracht, de vasticheden gedemolieert ende t'costelijck huijs van

Hatuwa ter neder geworpen niett zonder groot misnougen van die van

Amblauw ende Ourien, latende gemelte Amblauw met 3 ende Ourien

met 6 man als continuele residenten beseth. Van Hatuwa is ons volck

ter contemplatie ende op t' versouck van den Kimelaha in t' generael

sonder ijmandtt te laten wech genomen met intentie om soo voort te

varen, tottdat Zijne Ed. last dienaengaende promptel. voldaen ware,

doch wij en vernamen soodanige veranderinghe onder d' onderdanen,

dat om de consequentie van dien geraden gevonden wert de lichtinghe

noch eenighen tijtt vuijt te stellen, zullen bij toelatende gelegentheyt

de guarnisoenen van Hittoe, Laricque, Ulleassar, Oma ende Nosselauw

soodanich besnijden, dat een corten tijt naer desen Zyne Ed. ordre

volcomentl. naergecomen ende effect sorteren zall, sooveel sondr.

dangereuse gevolgen zal mogen gepractiseert worden.

Op eenige consideratien wort het huijs op t' Passa noch niet verlaten,

maer zall met vijff man beseth blyven, ter tijt Zijne Ed, van de nut-

ticheyt derzelver door mondelinge rapporten naerder geinformeert is,

verwachtende Zijne Ed ordre, t' zij om t' zelve voor des Compas. staet

te praeserveren off wel terneder werpen, waernaer ons reguleren

zullen.

Insgelijcx en is t' nieuw hospitael van soodanighe situatie ende ge-

legentheijt niet, als U E. costi gerapporteert wordtt, t' is waer, dat

hetzelve buijten proportie groot, swaer ende mascijff, wellicht op een

ander ooghmerck als een hospitael geconsipieert ende in tijde van noot

tot bevrijdinghe van de baij zoude connen dienen, doch en can niet

staende gehouden, noch bevest. worden, t' zelve eenichsints voor des

casteels offencie hinderl. ofte praejuditiabel is, op welcke consideratien

t' zelve mede om de Compe. voor naerder oncosten te hoeden behou-

den, de naerder particulariteyten dienaengaende reffereren ons aen

de mondelinge rapporten naer desen van d' Heer Gouvernr. Gorcumb

ende Commissarisen. In t' gemelte nieuwe hospitael is gelegentheijt

van verscheyde wooningen ende alsoo in t' jonghste tot opsamelinghe

ende benefitie der weesenmiddelen eenighe gequalificeerde persoonen

als weesmrs. geaucthoriseert zijn, als doen ter tyt mede voorgeslagen

werde om verscheyde wesen, soo jongers als meijskens, zynde mistisas

84
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van Nederlantse vaders ende naturele moeders, dewelcke jegenwoor
dich verlooren gaen, gedebauscheert ende sonder niemants opsicht zijn,

dezelve te versameien, in eenighe handtv^fercken ofte consten door een

man ende vrouwre Mrs. ende curateurs te stileren ende t' avont off

morgen, daer hun geest meest naer hangen soude, te emploijeren, waer-

toe een gedeelte van dit huijs geprojecteert werde, ten aensien dit goet

werck sonder belastinge der Compa. soo van eesten als habituagie,

qualijck zoude connen geschieden, hebben t' zelve tot Zijne Ed. appro-

batie gedeffereert, verwachtende, w^at Zijne Ed. hierin zal gelieven te

ordonneren.

Alhier blijft vast onbewoont ende vervalt t' huijs der Engelse Compe.

ende alsoo onse voorsaten schurpuleus geweest zijn t' zelve aen te

tasten, hebben daerover Zijn Ed. advijs alvooren mede willen nemen,

t' dunckt ons vreemt ende is oock volgens de rechten onbehoorlijck,

dat particuliere alleene vuijt wrevel een volle strate ende gepeupleerde

plaetse daermede ontsieren, dat hare huijsen sonder reparatie laten

vervallen ende soude in zulcken gelegentheijt de Heere vermogen t'

zelve aen te slaen, gelijck mede geen swaricheijt maccken zoude om
onder protest in possessie te nemen. Wij vertrouwen, dat d' Engelsche

actie te meerder off de Maijores te dien reguarde ijets zullen geexcu-

seert worden, derhalven Zijne Ed. ons in t' aenstaende zijne intentie

gelieve te doen verstaen.

Insgelijcx worden dagelijcx lastich gevallen van verscheyde burgeren,

die eenighe clappusboomen, de Compa. toecomende, in hare plaetsen

ende paggers hebben, dat haer dezelve als eijgene mochten vergunt

worden ende alsoo de pacht van dien jaerlijcx tusschen 4 a 5 hondert

realen bedraecht, hebben t' zelve over ons niet derven nemen, maer tot

U Ed. approbatie gedeffereert.

Wat belangt de aenplantinge ende culture van alderhande vrucht-

gevende boomen, Zijne Ed. vertrouwe, dat al ons vermogen niet alleen

onder de Nederlantsche burgerije maer zelffs bij d' Amboinesen dacr-

toe aenleggen zullen ende, soo Godt ons t' leven spaert, met effecten

t' avancement van dien bethoonen, tot welcker bevoirderingh, inson-

derheijt voor d' Amboinesen, om tot aenplantinghe van nagelboomen

te emploijeren ons ontrent 200 sielen, goede ende jonghe slaven,

jongers ende meijskens, noodigh wesen zall, die ons daerom versocht

hebben om met nagelen te betalen. Wij vertrouwen, in Solor ende
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Tijmor ons gerieff wel zouden becomen. Derhalven Zijne Ed. bij voor-

vallende gelegentheijt t' zelve gelieve in memorie te houden, Boutonse

slaven zijn niet begeert, overmidts t' verloopen seer subject zijn ende

Mallebaren zijn bij ons niet dienslich, derhalven dienen geen gesonden.

Wij vcrstaen, Syn Ed. gcordonneert heeft, vuijt Ternate een schip om
den handel in Mindanao te versoecken gedespecheert werde, alwaer

verstaen, goede slach van slaven valt. Ingevalle die van Ternate abun-

dantie bequamen, gelieve Zijne Ed. te ge[d]incken, dat Amboina in

taenstaende met een goede nomber versien, zullen ongetwijffelt in

tamasseren van de nagelen merckelijcke advance vinden.

Volgens zijne [Ed.] ordre hebben ons ontrent drij weecken op Lohoe

onthoudn. om de stucken, dienende in proces jegens die van de Mage-

laense Compa. te procureren, daervan eenighe becomen, maer alles niet

voldaen is, oorsaecke warom meest al d' oude overhooffden overleden

ende hare pampieren met de distructie van Lohoe verbrandtt ende

wechgerocht zijn, zal dezelve doen dubbleren, autentiseren ende sijne

Ed, met den eerstn, toeseijnden,

Tott noch toe heeft d' heer Gouvernr, Gorcumb in tGouvernement

gecontinueert ende nietjegenstaende zijne indispositie door seecker

accident. Zijne E, over drij maenden verleden toegecomen, t' zelve niet

geresingneert.

Wij vertrouwen, t' zelve obstakel wesen zal, Zijne Ed, bij desen niett

ampel adviseert, maer tot zijne derrewaertscomste reserveren sal,

Ultmo, Meij heeft Zijne Ed. voorgenomen costi te vertrecken, D' Almo-

gende wil hem geleyden ende ons met wijsheijt in t'aenstaende Gouver-

nement bijstaen, opdat t' zelve tott Godes eere, reputatie van tvaders-

landtt en welstandt der Compe. beleijden mogen, amen.

Wat de negotie als andersints belangt, adviseren in t' corte hierne-

vens aen den Heer van Diemen, met aenstaende gelegentheijt sal Zijne

Ed. naerder ende d' Heer van Diemen breder adviseeren. Op morgen

worden naer Ternate gedespecheert de scheepen Orange ende Mun-

nickendam, daermede derrewaerts zeijnden 25500 dackpannen ende

25 vaten buscruijt. D' Almogende geleijde dezelve in zalvo. Bij welcke

aen den President Seijs van tgepasseerde alhier ampel geadviseert

wordt. Hiermede etca,

In tCasteel Amboina Aij. Hen Meij Ao. 1628,
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CCVII. MARTEN YSBRANTSZ, KASTEEL GELDRIA
8 JUNI 1628^).

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienige seer discrete Ed, Heer

Den 24en Januo, met jacht Brouwershaven ende 31e derselver met

jacht Medenblick waren onse jongsten aen U Ed. Verhoope, des.

jachten, bij U Ed. in salvo sullen sijn gecoommen, Desen gaet met het

jacht Groottenbrouck, daerinne gescheept is een cargasoen, costende in-

coops f. 152333//6//8, gelijck U Ed. bij nevensgaende factuira gelieve

te beoogen. Dit jacht Groottenbrouck is ons te cleijn gevallen, die van

Maslipatam schrijven mij, dat alle de goederen, die aldaer gereedt sijn,

niet sal connen inneemen ende dat oock alle de vijgercabels sullen

moetten blijven leggen, derhalven diennen wij voor[ts] het jacht de

Kemphaen met de overschietende cleden te laten volgen, dat seer cleyn

is ende geen cabels voeren sal connen, sende tselve nu van hier met de

gereede goederen naer Maslipathm. om aldaer in Groottenbrouck over

te scheepen ende alsdan met de overschietende cleden weder her-

waerdts te coomen, dat ondertusschen hier noch gereedt soude connen

krijgen daermede inne te scheepen, alsdan tselve mede af te senden,

tenware onder tusschen een ander grootter schip van Batavia bequamen.

De Leeuwinne sijn volle ladinge sal wat langer aenloopen, als wij

wel gehoopt hadden. In Datcheron ende daerontrent, daer de meeste

lijwaten vandaen moetten coomen, is tlandt vrijwat in troubel geweest,

daerbij t' quaet gewas in tcattoen, dat duirtte in tgaeren heeft geca[ul-

seert, mede de duirte in de mentimentos, daerbij de fielterije ende

travaillis des moorschen Gouverneurs van Maslipatam, maeckende een

gedwongen negotie ende dat wij geen vaste reeckeninge en connen

maecken. Evenwel hoopen, sal tegen den tijt sijn ladinge becoomen,

soo t' soo geschiet ende tyts genouch is van hier over Batavia te gaen,

sullen hem costij senden en met de scheepen van daer in compa. te gaen

ende soo buijtten onse gissinge langer aenloopt, sal noodtwendich van

hier rechtdoor naer t' patria diennen te gaen, aen de Cabo ofte St.

Helena can bij d' andere coomen, dan, soot can geschieden, sullen hem

nae Batavia senden. Wij vertrouwen, U Ed. een schip sult herwaerts

hebben gesonden, daernae wij alle uiren uijtsien ende dat daermede

U Ed. ordre aengaende de Leeuwinne becoommen sullen waernaer

ons te reguleeren. Wij hoopen in de Leeuwinne te scheepen 1000 bhaer
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geraffineerder! salpeter, 6 a 700 pack guinees lijnwaet, 400 pack cat-

toenne gaeren, 350 pack indigo, voorts salampouris, fijnne betilles,

mourijs, van ijder wat ende daer voordts noch bij vallen sall.

Hoe de specerien ende andere waren tot Maslipatam verkocht sijn

aen den moorschen Gouverneur ende door hem daernaer weder aen

de pachters van onse negotie sijn opgedrongen, hoe aldaer geplaecht

werden, dat niemandt voortaen van ons, d'Engelschen of Deennen en

sal moogen coopen als alleen den Moorschen Gouverneur of die t' van

hem pachten, dat vooreerst geen specerien gesonden diennen, werdt

alles wijtloopich in neffensgaende messijve van Sr. Martten van Rossen

ende Barent Pieterssen gesch. daer in deesen aen gedrage.

Coppia van de geslootle boucken, soo van Palleacatta als Maslipa-

tam, neffens alle reeckeningen werden hier nevens gesonden, als de

scheepsboucken van de Leeuwin ende Kemphaen, mede eenige brieven

wt Suratta gecoomen, dan achte U Ed. de principaelste wt Souratta al

becoomen sult hebben, gaet mede coppia wt ons dachregister,

In tjacht den Kemphaen sijn 13 stux loodt minder, als de factuira

vermeldt, bevonden, die behoorden te wegen Ib, 1730, welcke volgens

t' schrijven van de Heerren Mayores in tjacht Vianen moetten gevon-

den werden, d' Onse in Aracan hadden in Februarij verleden in een

chiampan of jachtgie van eennen Jan Buijs'^), vrijman, gescheept 30

slaven om deselve alhier in Palleacatta te brengen, dan en hebben hem
niet vernoomen, soodat presumere, wel nae Batavia geloopen mocht

wesen. Soo aldaer gecoomen is, gelieve sijnne Ed. de voorsch. slaven

hem af te doen vorderen, het sijn alle cloucke mannen.

Van Trangebare is in Februare. geseijlt den Deennen admirael Roe-

lant Crape met de scheepen Cristiaenshaven ende den Waterhondt

naer Macasser, hebbende ingeladen ontrent 2 a 3000 Rn. aen cleden,

hunnen directeur vander Moollen is oock mede gegaen. In tfort Trange-

bare hebben sij gelaten eennen luijtenant als hooft, genaempt Christoffel

van Singelinhof ^) ende tot gastos ontrent 30 a 25 bhaer sandel, als

IV2 bhaer nagelen sonder yets meer, de cleden nae Macasser met do.

scheepen, werdtt geseijt, meest voor pr.ticuliere is, soo Portugeesen

als inwoonders van tlandt.

Wij hadden den 4e Februae. van hier naer Negepatam om aldaer te

kruijssen gesonden t' schip de Leeuwinne, de sloup de Jonge Leeuwin

ende een boria. Dittos, voor Negapata. sijnde, verstonden, dat een por-



1334 8 Juni 1628

tugeesche fregate voor Trangebare was, die in Negepatam wilden wesen,

dan door vreese van d' onse was aldaer geloopen, de voorsch. fregattc

was uijt de Manillias gecoomen op Mallacca, van daer in compe. van

andere 6 geseijlt, die nae Goa wilden. Dese was in St. Thome aen ge-

weest, alwaer ontrent 20 Portugeesen aen lant gesct ende pr.tije goe-

deren gelost hadde, de rest hadden sij in Trangebare gelost. Die van de

Leeuwinne resolveerden hem van daer te halen, gelijck gedaen hebben

ende hier in Palleacatta gebracht, sijnde een brave beseijlde fregatte.

Alle de Portugeesen vluchten aen landt behalven den stuirman ende

den constabel, sijnde Portugeesen, die d' onse bequamen, met noch 5

mores, die alle met dit jacht Groottenbrouck U Ed. werden gesonden.

De Deennen neemen dit seer qualijck, gelijck U Ed. wt coppia van den

brief door den Deenn aen mij gesch. die hier nevens gaet, gelieve te

sien ende wat wij daer op doen geantwoordt hebben, alsdoen oock noch

niet wetende, dat hij aldaer om salpeter ende slaven te laden gecoomen

was, gelijck wij met de kompst van tvoorsch. fregadt alhier wt den

mondt van den Portugeeschen stuirman, genaempt Alonso Boato de

Rochas *), als wt den constabel hebben verstaen, dat se wt de Manillias

expres gecoommen waren om sal[pelter ende volc ofte slaven, verklaer-

den mede, dat den Deenschen Cappiteijn van Trangebare hun ladinge

van salpeter al toe geseijt hadde hun te versorgen, alle geraffineert. In

de fregatte vonden d' onse steen tot ballast ende ontrent 7000 Ib. witte

suijcker, 50 corgie grofe heel sleght porceleijn, wat roodthoudt ende 120

heel sleghte plancken, den aep was daer al uijt°). U Ed. sal van den

stuirman ende constabel van ditto fregatte van alles breeder connen

geinformeert werden, den Deen versouckt, dat de fregatte weder souden

restitueeren, daertoe wij tot noch niet en hebben connen resolveren, of

doen en sullen, tenware daertoe ordre van U Ed. bequamen. Verwach-

ten hunnen admirael Crape alle dagen uijt Maccasser, die coomende,

sullen de saecke, soo achte, wel effenen, naer ons oordeel ist wel geoor-

looft ende sijn schuldich volgens aller volcken recht toe te sien ende

voor te coomen, sooveel mogelijck onsen vijant geen toevoer van

amonitie, als den salpeter is, noch volck gelijck de slaven, werden toe-

gevoert ende tot onser schade gebruijckt werden ende dat den Deenn

daerop niet te seggen en heeft, dit sijnde self een Portugeesch schip in

geen baije, haven off revier genoomen, dan lach in een openbare see.

Sij seggen in hun messijve aen mij gesch, dat se tselve wel voorge-
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coomen conden hebben, dan dat is buijten dispuijt, daer was met hun

geen voorcoomen aen, mede stont haer vrij hem te beschermen, sijnde

soo vast met gijs in vriintschap, ons en sullen sij geen salpeter ver-

coopen, gelijck sij de gijsen wel doen, dan sijn ons in tsalpeter coopen

met alle middelen, die se bedencken connen, in den wech. Aen de

Portugeesen doen sij alles. Hun jacht den Nachtegael, verstae, sij mede

aen de Gijsen verkocht hebben, in somma assisteeren hun aen allen

canten, voeren Portugeesen ende hunne goederen nae Bengale, Tan-

nasserij, Maccasser etc. Sij noemen hun fort in Trangebare het cooninc-

kelijcke fort ende sij en hebben aldaer niets te seggen, moetten selfs

jaerlijcx 3000 Ra. aen den neycq van Tanjouwer betalen behalven de

geschencken; laet eenich schip aldaer stranden, al wast geen steen-

worp van tfort ende al wast oock der Deennen eijgen schip, sij ver-

mogen t' selve niet aen te roeren, dan den neyck van Tanjouwer sal

daer met doergaen. Sij hebben Poelecera oock gepacht ende d' onsen

hadden aldaer eens op twoordt ende schriftelijck caul van de Deennen

ontrent 1.7000 aen areeca, van de Portugeesen verovert, gelost, die van

tlant slougen die aen, sonderdat den Deen daer ijets conde of wilde

doen ende wij warent quijt, gelijck noch sijn. Den Deen heeft noijt t'

selve voor ons weder geprocureert, gelijck nu wel voor de gijsen doet,

dan, d' onse met schoonne beloften tot lossen gebracht hebbende (mo-

gelijck door sijn toedoen), alles afhandich gemaect, onse sloup ende

volck in Poulecera in arrest gehouden, soodat d' onse die met force

door t' schip de Vreede van landt mosten halen. Sullen wij om der

Deennen wille onsen vijant overal laten loopen ende varen laten, wat

sal t' in teijnde sijn. Deen sal op alle plaetssen tot hier bij ons fort wel

een visschersdorp pachten, daer een man (gelijck nu in Poulecera doet)

laten met den naem van Coonnincklijcke Magt. van Deennemarckens

plaets. Soo connen wij de geheelle cust langs de gijsen niet doen. Soo

wij in achtinge moetten neemen sulcke ongefondeerde protecxie, sullen

lijden moetten, onsen vijandt ons op alle plaetssen, daer can, vervolcht

sonder op Deen te passen, die ons sulcx verbieden wil ende daertegen

onsen vijandt met ammonitie van oorloge, scheepen, schutt etc.

assisteert. U Ed. ordre waernaer in sulcx te reguleeren sullen met ver-

langen verwachten.

Den 7e Appril quam hier weder ter rede t' jacht Groottenbrouck, de

fregatte Bonremedie ende sloup t' Leeus Jong, hebbende ontrent Ponto
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de Gaelle ende ontrent Scijlon sedert primo Januo. gekruijst, dan

niets becoomen, de Bonremedie hadde lange doende geweest tegen een

groodt fregatt, dat se gisten, van Mallacca quam, dan conden hem niet

veroveren, t' schijnt, d' onse de couragie ontbrack. Groottenbr. conde

niet bij coomen, sij brachten een moorsch schip mede, dat van Atchijn

quam, thuijs hoorende in Souratta, dat sonder pas bevonden, dan, hier

coomende ende wij seeckerlijck bevonden, hij vrij was, den anachoda

sijn vader in Maslipatam woonnende, hebben hem varen laten ende

heeft sijn goederen in Maslipatam gelost, soodat den beuijdt dese mael,

hoewel de plaetssen soo wel mogelijck beset sijn geweest, ons gemist

is. Wt coppia van ons dachregister sal synne Ed. t' passerende hier

connen beoogen, dies deesen corte.

Hiermeede

Ed, Erntfesten manhaften wijsen voorsienigen seer discrete Ed. Heer

naer schuldige eerbiedinge ende hartelijcke groette, bidde Godt U Ed.

te willen sparen in langduirige gesontheijt ende voorspoedige re-

gieringe.

Desen 8 Juny Ao. 1628 in tCasteel Geldria.

Was onderteijckent

U Ed. dienstschuldigen dicnr.

Marten Ysbrants.

CCVIII. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA,

10 JUNI 1628^).

Erntfesten manhaften wijsen voorsienighe seer discrete Ed. Heer.

Naerdat ons gisteren het jacht den Kemphaen van hier naer Masli-

patam gesonden hadde, daerinne de packen ende slaven om aldaer in

tjacht Groottenbr. over te scheepen, met ordre alsdan Groottenbrouck

sijn reijse op tspoedighste (soo haest volladen was) nae Batavia soude

beginnen, soo compt dese verlede nacht alhier ter reede het jacht Vlie-

landt, wt Texel geseijlt den 12e October passado in compe. van tschip

den Vliegenden Draecq ende het jacht Derschellingh, mede nae dese

Custe gedestineert, liepen noch in hun compa. uijt om nae Batavia te

gaen t' schip Wilhelmus, daerop den Commandeur Adriaen Block
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Martenssen, Nassau, Campen ende Wieringen, wt Seelandt souden

loopen ende hun bij ditto vlootte vervougen twee grootte scheepen

ende een jacht, daervan dese gecoome vrunden de namen onbekent

sijn, een jacht van Rotterdam, genaempt Delfshaven. De voorsch. 7

scheepen, t' samen uijt Texxel geloopen, sijn maer 11 dagen bij den

anderen geweest ende ontrent Poortlant van den anderen geraeckt met

swaren storm. Den 12 Novembr. is dit jacht VUelant aen Jslo de Maijo

gecoomen, den 14 ditto quam daer bij hem tschip Nassauw, Naerdat

dit jacht daer tot den 10e Decembr. gelegen hadde, geen andere schee-

pen vernemende, resolveerden hun reyse te vervolgen, latende aldaer

leggen het schip Nassauw, als U Ed. breeder bij de neffensgaende

coppia van resolutie ende wt schrijven van den coopman Heijndrick

Kerckringh -) gelieve te sien, gaet mede coppia van den brief, door

d' Ed. Hr. Carpentier aen de Cabo de Bon Esperance gelaten, waerbij

gesien hun salvo arive spoedich aldaer als hun vertreck met de vijf

scheepen van de Cabo nae St. Helena. Dit jacht aen de Cabo leggende,

quam voor de baije hun in tgesicht een schip, dan t' conde door den

harden contrariewindt niet incoomen, dies sijn cours nae St. Helena

(soo dese vrinden meennen) setten, sij conde t' selve niet verkennen,

wij gissen, het schip Dordrecht is geweest wt Souratte, dat apparent

d' E. Hr. Carpentier met sijn vlootte noch aen St. Helena sal beloopen

hebben, alsoo ditto Hr. aen St. Helena volgens sijne messijve eenigen

tijt vermeenden te blijven, wij en t' wijffelen niet, of voor ontfangh

deses sullen al eenige van de voorseijde scheepen bij U Ed, sijn ge-

coommen, naer den Vliegenden Draecq ende Derschelling sullen wij

mede dagelijckx beginnen uijt te sien. Godt wil se alle salvo geleyden.

Coppia van messijve ,pr. t' jacht Vlielant van de Heerren Maijores

becoomen, gaet hiernevens als coppia van factuira van den Vliegenden

Draecq, van t' gunt daerin is gescheept. Dit jacht brengt niets mede,

hare E. seggen in hunne messijven, dat se in alle poincten de voor-

gaende brieven confirmeren, wtgenoomen in tafschrijven van de fynne

lijwaten, dat daer wederom van ontbieden soodanige quantitt. als pr.

bijgaende gearesteerde lijste ende memorie bij de Mrs. geordineert, wij

hebben ditto lijste met dit jacht niet becoomen, achte, met den Vlie-

genden Draecq becoomen sullen.

Op gisterenavondt bequamen pr. vija de Maslipatam mede coppien

van brieven, wt Souratta aen U Ed, geconsingneert, de principale
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hadden se in Maslipt. gehouden ten aensienne de cortheijt des tijts ende

niet weder van hier tijdeUjck genouch nae Maslipat. gesonden connen

werden om met jacht Grootenbr. aen U Ed. te senden, die de vrunden

van Maslipatam nu aen U Ed. mede sullen senden.

In ditto messijve schrijft dHr. Pieter vanden Brouck seer swaer-

hoofdich over t' aenhalen van een schip, wt Atchijn gecoomen, thuijs

hoorende in ofte ontrent Souratta, door tjacht Groottenbrouck onder

Pontto de Gaelle aengehaelt ende hier gebracht, door oorsaecke als

U Ed. by de nevensgaende resolutie bij die van Grootenbrouck, hier

nevens gaende, gelieve te sien, sende hiernevens aen U Ed. alle pam-

pieren aengaende t' voorsch. schip, waerbij cont sien, hoe wij hem,

soo haest hier gebracht was, hebben vrij gekent, wel bejegent, vrunde-

lijck getracteert, gelijck bij hun gegeve quitantie, onder mijn berus-

tende, in tPersiaens gesch. blijct, waervan de coppia in Duijts getrans-

lateert hiernevens gaet, t' waer wel beter geweest, d' onse hem varen

hadden laten, dan dat d' Hr. vanden Broucke meent daerover eenige

moijten te ontstaen, achten wij onnodige sorge, de grootte moorren hier

in Maslipatam geeven die van tvoorsch. schip groott ongelijck, waer-

omme niet een briefken of pas van d' onse of d' Engelschen in Souratta

genoomen en hebben, seggen dat se niet anders behooren te varen,

lek hadde oock al vreese, dese Maslipatamse mooren spel daerover

gemaect souden hebben oock in Souratta, daeromme ick, soo haest

mogelijck was, op 14 Appril aen d. Hr. Pieter vanden Broucke schreef

ende hem daernevens alle pampieren ende quijtantie van restitutie des

voorsch. schips sondt om in de voorbaet te wesen, als wel kennende

der moorren valsheijt, gelijck U Ed, bij dese nevensgaende coppia

gelieve te sien, dan vanden Brouck hadde op het afsenden van deese

medegaende brieven noch deselve niet ontfangen, die achte, nu allange

hem behandicht ende dat de Sourattse moorren daermede wel te-

vreeden sullen sijn gestelt ende geen moijtten te verwachten sal

hebben, tenware de moorren in Souratta met onrecht wilde procederen,

dat se althoos op andere actiën oock wel connen doen, dan de moorren

van hier sijn van gevoellen, dat daerop niet volgen en sal. Hadde d' Hr.

vanden Brouck aen tvoorsch. Moorsch schip een pas gedaen gelijck

aen het ander, dat Groottenbrouck mede bejegent is, sij souden tselve

hier niet gebracht hebben. Vanden Broucke seijt, dat d' onse van

Groottenbrouck t' volck soo qualijck getracteert hebben, den coopman,
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schipper en d' officieren van ditto Groottenbrouck verklaren, dat se

die seer vrindelijck getracteert ende in tminsten niet beschadicht

hebben, sij gaen hiernevens ende sullen U Ed. van alles t' gepasseerde

breder informatie connen geven. lek hadde wel gewenst, dat se d'

instructie, hun medegegeven, hadden beter achtervolcht, den sin nae

behoorren geduijt. lek sende coppia van de instructie bij desen, opdat

U Ed. sien can, ick in taenhalen van tvoorsch. schip gantsch ontschul-

dich ben ende tegen mijn gegeve ordre is geschiet, nu het gedane can

niet herdaen werden, de hoofden van taengehaelde schip, sijnde noch

in Maslipatam, hebben mij bedanct van tgoet tractement ende bij

diversche brieven aen eenige hunner bekenden alhier gesch, mij noch

althoos de groette gedaen ende hun seer wel genougende, twijffele niet,

of naer compst onser brieven als die van tvoorsch. schip in Souratta,

of alles sal wel sijn ende dat dHr. vanden Broucke over t' selve geen

moijtten hebben sal, dat corts hoope te verstaen, desen eijndige in

haeste, op hoope dat noch t' jacht Grootenbrouck in Maslip. be-

loopen sal,

Hiermeede

Ed. Erntfesten manhaften wijsen voorsienige seer discrete Ed. Heer

naer behoorlijcke eerbiede ende hartel. groette bidde Godt U Ed. te

willen sparen in langduirige gesontheijt tot salicheijt ende voorspoedige

regieringe.

Desen 10 Junij Anno 1628 in tCasteel Geldria.

Het voorsch. jacht is met 50 eeters Was onderteijckent

wtgeseijlt, waervan 6 op de Reijse U Ed. dienstschuldigen dienr.

overleden sijn, Marten Ysbrants.

CCIX. HENDRICK KERCKRINCK, KASTEEL GELDRIA
10 JUNI 1628 1),

Ed. Erntfeste wijse voorsienige Heer,

Dient dese tot geen andere eijnde om U Edt. in tcort te veradver-
teren van onse reijse (Godt loff). Wij sijn wt Texel gelopen den
12 October 1627 met ons seven seijlen, te weten van de Camere van
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Amsth, Wilhelmus, daer den Heer Commandeur op was, genaempt

Adriaen Block Martensz., Nassou, Campen, Wieringe, Vlielant ende

Derschellinck, van de Camer van Enckhuijsen de Vliegende Draeck,

met een oostewint ende noch soude bij ons vervoegen, soo se wt konde

geraecken twee groote schepen met een jacht van de kamer van

Seelant, daer de name van de voornde, schepen mijn onbekent sijn ende

een jacht van de Camere van Rotterdam, genaempt Delftshaven, soodat

wij met ons elff seijlen gedistineert waeren naer de Oostindiens, waer-

onder wij met ons drie schepen sijn gedistineert te gaen naer de Cust

van Cormandel, te weten t' schip den Vliegende Draeck, jacht Vlielant

en Derschellinge (met ons seven seijlen uijtcomende), hebbe totte 23 do.

met contrarie winden gecomen tot bij Portlandt in tCanael, alwaer wij

van den anderen met een vliegende storm des snachts sijn geraeckt.

Den 25 do. cregen een Noortoostenwint, alwaer wij geraecten den

12 ende den 14 Novembr. schip Nassouw passado aen t' eijlant Ilhade-

maijo ten ancker quamen ende hebben volgens ordre van de Ed. Heren

bewinthebberen aldaer 20 dage gelegen, soo is bij den schipsraet van

beijde de schepen geresolveert, dat noch het voornde. jacht Vlielant

tot overvloet 8 dagen blijven leggen, soodat wij aldaer 28 dagen nevens

t' schip Nassouw gelegen ende hebben den 10 Decembr. passado alleijn,

volgens de resolutie daervan genomen, ons ancker gelicht om onse

reijse op het spoedichste te vervoorderen.

Ende sijn op den 17 Februarij a. 1628 gearriveert aen de Caep de

Bone Exsprancie en hebben aldaer geen schepen gevonden, maer

brieven van de Ed. Heer Generael de Carpentier, hier nevensgaende,

daert U Ede. in tlarge sult uijt verstaen. Alhier aen de Caep leggende,

en hebben geen verversinge cunnen becomen ende sijn den 2 Ma. van

de voorn, caep t' seijl gegaen naer de Maijotse eijlanden, settende ons

cours binnen deur ende sijn den 26 April passado gearriveert aen

teijlant Answan met verlies van 6 dooden ende den 10 Maij van daer

gescheijden om onse reijse op tspoedichste te vervorderen naer de

Cust van Cormandel, alsoo wij van onse schepen niet hebben cunnen

vernemen en sijn alhier den 9en Junij 1628 voor fort Geldria savonts

ten ancker gecomen ende den 10 smorgens de brieven van de heeren

bewinthebberen behandicht aen den E, Heer Gouvernr. Maerten

Isbrantsz. Got hebbe loff, dat wij onse reijse volbracht hebben binnen

de acht maende. Hiermede
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U Ed. Erntfestc wijse voorsijenige Heer U E. bevelende in de

protecxie van den Almogenden, gesz. metterhaest in tfort Gel-

dria den 10 Junij A. 1628

ende was onderteijckent

U Ed. dw, dienaer

Hendr. Kerckrinck.

CCX. MARTEN VAN ROSSEN EN BARENT PIETERSZ.,

MASULIPATAM 22 JUNI 1628 ').

Ed. Erntfesten Manhaften Achtbare wyse voorsinnige ende seer

discreeten Ed. Hr.

Onse laetste aen U E. is geweest op 15 Januarij pr. tschip Brouwers-

haven, als in copia hierneffens gaende, waermede van hier is gescheept

een cargasoen, monterende f 63630//4//10, die verhoope, lange voor

den ontfanck desers bij U Ed. in salvo sal sijn gearriveert, dat Godt

geve, tzedert hebbe wij de goederen, nu joncx met Medenblick becomen,

aen den Moorschen gouverneur vercocht, alsoo der geen ander coop-

lieden naer deselve eens quaemen vragen, de rompen tegens 65 pa.

tsandel 80 pa. de baer, de foelij 12 pa. tfermelioen 18, quicksilver 21 pa.

de man, des hadden alles contant bedongen ende dat ons binnen 10 a

12 dagen alles souden affbetalen. Met de goede nooten conden niet

verdragen, wilde niet meer als 90 pa. voor de baer geven, die wij hem

voor 100 pa. verlieten, alsoo wel deselve buijten tegen 115 pa. op leve-

ringe van cleden, als taffacielles de Narsapour, madops, mattafons als

12 pack root cattoene gaeren, vercocht hadden en soo mosten wij se

haer buyte leveren, maer de coopers soude gastos van poort als bal-

lancas betaelen. Doorsaeck hieraff is, dat do. cooplieden niet derven

bestaen in de stadt off tonssen huijse iets te coomen coopen ofte ver-

coopen. Tot het uijtvoeren heeft ons de gouverneur geen licentie willen

geeve. Naerder heeft de gouverneur sijn bramena ofte schrijvers tot

onsen huijse gesonden om de bovenstaende goederen te ontfangen,

dewelcke hem alles hebbe toe gewoegen, monterende omtrent pa. 9000,

dan begeerde aen hem geen goederen te largeeren, voordat ons be-

taelden, soodat ditto goederen alles bij den anderen in een van onse
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packhuijsen dede leggen, waervan de sleutel meedenam, seyde, dat

binnen 5 a 6 dagen geit soude brengen ende de goederen comen

haellen, daerop niet en volgde, maer ontboodt den Lingena, Ramena

ende Contour bij hem in de goederen -). Dittos daer comende, wilden

de goederen aen haer met forse opdringen ende begeerde op de geheele

partij ofte alle de goederen, die in ons huijs hadde, 2000 pa. winst ende

dat de coop alsdan haer aen soude gaen, Dittos verexcuseerde haer,

seijde, met de goederen soo haest geen raet en wisten tot contant te

brengen ende dat wij haer dagelycx om de penninge soude aen-

spreecken. Wiste mede wel, wij deselve sonder contant niet en soude

largeeren, uijt oorsaecke sij ons een groote somme gelts schuldich

waren, heeft haer daerover 6 a 8 dagen in de goederen gevangen ge-

houden met drijgemente haer te willen slaen. Om te schapperen, dat

niet gemartiliseert en werde, hebbe hem eyndelyck 1700 pa. moeten

beloven om quader voor te comen, alsoo beschuldicht werde, dat

15000 pa. aen gout ende silver van ons gecocht hadde, waervan pene

begeerde 5000 pa. omdat sy tgoudt aen den saraff •'), die tgout verpacht

heeft, niet vercoft ofte de gerechticht. daervan betaelt hadde, infijn dit

is alle jaren weder. Verleden jaer hebbe ider 3000 pa. aen den Mame-

tackij moeten betaelen, tscheijnt weder op dien voet off sal draeijen

ende slimmer.

Wij hebben aen haer vercocht gehadt over de 12000 pa. aen gout,

waervan de helft contant betaelt ende dander helft op leveringe van

400 pack catoene garen, als pertij betielles de patania. Wel is waer,

dat ditto een groote somme gelts, jae een cargasoen, debit staen, daer-

van noch eenige goederen in onse packhuijse hebben leggen onvercocht,

als daer is het gecleurde laecken, tspiauter als tpantchina, dat niet als

met groot verlies quijt connen werden. Nu desen goederen, met 1700 pa.

beswaert vindende, sullen mede niet als met groot verlies vercocht

ende lancksamerhant quijt connen werden. De Ramena ende Contour

sijn ons over de 12000 pa. schuldich buijten de 11000 pa. die seggen,

haer in de travaelja van van Uffelen van den Mamettackij affgedrongen

sijn, die met sachte middel niet wel geint sullen connen werden. De
Lingena is ons mede over de 4000 pa. schuldich ende soowanneer hem
om betalinge aen spreecke, seyt, dat hem van den Mamettackij 3000 pa.

waren affgedrongen ende dat wij wat pacientie moeten hebben, dat ons

van lancksamerhandt soude betaelen. Off wij al bij den gouverneur
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gaen doUeren ende dagen wegen quade betaelinge, crijgen weijnich

off geen gehoor. Als hij sijn sacken van haer mach vollen, is voor hem
genoch, hierbij can U Ed. bespeuren, in wat gedwongen negotie wij

hier steecken ende met niemant als met dese drie schrobbers moogen

handdelen, die haer schuit van jaer tot jaer grooter maecken ende de

nieuste vont daer noch bij, dat den gouverneur haer meester maecken

van Compes. goederen.

Narsapour, alwaer onse goederen, van Pallicol comende, moeten

passeren, is voor desen bij de Miercamaldij verpacht geweest, dat nu

den gouverneur aen hem selver heeft genoomen. Teilekens als passeer-

den, werden in arrest genoomen ende begeert, dat tol sullen betaelen,

die tot noch toe als vooren sij gepasseert en toecomende vreese, tol

sullen moeten geven, off tenwaren in alles syn wil dede in tvercoope

van de goederen, daert nu in geschape is, van niemant sullen gecoft

werden als van den gouverneur, die uijt dese goederen haest een '4

genoomen heeft, tsoude noch een klenicht. weesen, dat do. als de

goederen van ons coopt, 4 a 5 pa. pr. baer en een pa. pr. man beeter

coop hadde ende dat alsdan contant betaeldde ende wy met ons contant

mochten te marckt gaen. Tsoude ons dan aen geen goedere ontbreecken

ende den eys naer wens conde voldoen, soodat dese boven verhaelde

travaelgiens d'enige oorsaecke sijn, dat de datpachters tgecontrac-

teerde ons op hcire behoorlijcke tijt niet en leveren, want altijts van

de gouverneurs geplaecht werde. Als weet, dat contant in handen hebbe,

soo dwingt hij, dat haer pacht moeten betaelen, als aen hem eenich geit

leenen ofte als eenige goederen, die wel gewilt sijn, die neemt hij haer

tot een siviele prijs aff in affcortinge van haer pacht ende dan blijve

met de rest sitten, die van lancksamerhant moetten vertiert werden,

soodat wij van onse goederen tot geen contant connen comen, daer

men in Palicol niet als met contant connen handelen, in fijn connen

hier langer geen segura negotie drijven, noch reeckeninge maecken, wat

goederen dat sullen becomen, moetten aenneemen, tgeene dat brenge.

Twaer wel eens tijt, dat de Heeren Maijores eens opwaeckte ende daer-

toe conde resolveren, dat hier eens op een ander manier geprossudeert

werde, want de patientie al te veel te last gelyt werdt ende is gescha-

pen, soo niet geremedieert en wert ende tuijterste met haer prosydeeren,

dat van jaer tot jaer in meerder schulden ende swaericheijt sullen ver-

vallen. De mooren laten haer voorstaen, ja derven seggen, alwaert, dat
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ons noch thien mael meer plaegden, dat evenwel soude verdragen ende

Masulipath. om de groote proffijts vi'illen niet en cunnen largeren, dat

hoope ende wensche, eens in haer meninge bedrogen sullen vallen.

Desen gaet pr. tjacht Grootenbroeck, waermeeden wij U Ed. van hier

sijn toesende[nde] een cargasoen, monterende ƒ 48216//11//10 ende

van Palliacatte ƒ 104116// 14//14, breder blijckende bij de factura ende

extrackten, hiernevens gaende, waeraen ons gedragen. Godt almachtich

laet het U Ed. spoedich wel gewerden, de bevindinge van dien sullen

naerder geerne verstaen.

Ditto Grotenbroeck heeft op 100 packen de goederen niet connen

laden, daer nu mede doende sijn om in de Kemphaen te scheepen,

welck verhoope, binnen 5 a 6 dagen ten langsten van hier met 150

packen naer Palliacatta affgesonden sal werden, die van daer mette

de gereede goederen U Ed. op spoedichste toegesonden sal werden.

Desen, die hier hebbe, sijn meest slechte waren, als daer is het seijl-

doeck, Timoorse cleden ende negroscleden, dongerijs als prtij. taffa-

cielles nieuw slach. Een pack van de nieuw slach van taffacielles Nr. 223

ende een pack van de chiavenijs No. 267 gaet hierneven. De chiavenijs,

meene, sullen U Ed. niet wel bevallen, alsoo duer haer idelht. in de

andere geschift sijn, connen hier niet beeter nae tmonster gemaeckt

werden, de taffacielles, meene, U Ed. wel sullen gevallen. In een

pacxken No. 298 gaet eenich tafelgoet, is soo goet, als hier hebbe connen

doen maecken, meede hebbe in do. weijnich geschildert goet van Pata-

poulij gepackt, hoope, tselve U E. wel sal gevallen. Stael gaet bij desen

geen, alsoo niet te becoomen is, hebbe eenen goede prtij. besproocken,

soo haest becoomen, sullen meede senden. User gaet bij desen een

goede pertij, daer naerder niet van sullen senden, off ten ware U Ed.

ons anders ordineerde.

De goederen, wat die jegenswoordich sijn geldende, werdt U Ed. bij

nevensgaende prijscourant geavisecrt. Wat quantiteyt voor dees plaetse

tot retour van noode hebben, gelieve U Ed. hier te beoogen, dat metten

eersten wel gesonden mocht werden

100 Baer cooper

80 a 100 baer nooten

80 sockels foelij

25 picol schineesse zyde.

De nagelen als andere waeren, niet begeert, rompen als sandel, sijn
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daer noch wel van versien, soodat tot naerder schrijvens geen dient

gesonden, tvermelioen, quicksilver als tlaecken, met de Leuwinne be-

coomen, is noch weijnich van vertiert, het gecleurde laecken wil niet

an de man. Hier is anders niet als root getrocken, soodat ons bedunckes

onder corectie beeter waer, dat dander coleuren naer Batavia geson-

den werde, dan dat hier lange jaren installich blyven leggen ende ten

lesten in haer selven soude verderven. Pr. den Vliegende Draeck, die

Godt spoedich in salvo wil geleyden, hebbe bij factura gesien, hoe dat

weijnich root ende meestal andere coleuren gesonden werden. Wie de

heere meesters sulcx heeft aengedient, is daervan niet wel geinvormeert

geweest.

Onse comptoirboecken geslooten van tvoorleden, tlogieboeck, als

rekeninge van de diennaers, oncosten, tverstrecken aen scheepen ende

jachten, alles voor een geheel jaer, gaet hiernevens in largo, verhoope

U Ed. deselvige wel sullen gevallen ende daerinne geen faute bevinden,

uyt nevensgaende dachregister sal U E. tgepasseerde alhier, daer in

desen naerlaetich sijn, alles largo cunnen sien, waeraen ons gedragen.

Tott de laedinge van de Leuwinne sijn dagelijcx doende voor do. de

goederen te procureeren, groote prtij. Gunees lijwaet hebbe al becoo-

men ende verwachten tegens ulmo, desers weeder een groote pertij van

Pallicol en indigo is mede op comende wech ende met het cattoene

garen sijn alle dage doenden te ontfangen, soo hoope, aen sijn ladinge

tegens October niet en sal mankeren.

De nevensgaende brieven van de Hr. Pieter vanden Broeck aen U Ed.

van daer becomen, daervan de prinsepaeltste verhoope, U Ed. voor den

ontfanck deser lange wel behandicht sullen weesen, dat Godt geve,

daeruyt gesien do. vanden Broeck groote swaricheyt maeckt over taen-

haelen van seecker Gueserats scheepken deur Grootenbroeck aen Punte

de Gaele, dat soo haest in Palliacatta was gebrocht, weder gelargeert

sonder beschadicht te werden, alles breder blijckende bij do. hantteke-

ninge, aen den gouverneur Marten Isbrantsen daervan gegeven, de-

welcke alle aen Sr. vanden Broeck hebbe gesonden, verhoope, wel ont-

fangen sal hebben ende de negotie als do, sijn pr.soon ende Compes.

goederen ongemollisteert sullen blijven ende andere twe scheepen, daer

ditto in sijn missive aff maeckt, met olijphanten aen den Coninck

gesonden werde, sijn met haer eijgen wil hier voorbij ende naer Ben-

gaella vertrocken sonder donse gerescontreert te hebben; dat do. mede

85
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schrijft, donse tjacht, dat daer gearriveert was, over de 1500 ropias

hadde bestolen, blijckt contrarij volgens hare gegeven attestatie, die hier

van de coopman Neeledoe ') becoomen ende in tjentieffs doen transla-

teeren, waerinne bekenne ten volle genooten te hebben de vrientschap

van donse ende dat niet beschadicht en sijn ende, soo haest haer pas

thoonde, weder losgelaten werde, welck attestatie wij van hier over

een dach a twe naer Suratte aen de Hr. van den Broeck sullen senden,

waermede hoope, de Mooren alsdan van alles goet contentement sullen

hebben ende wij hier ende Sr. vanden Broeck daer ongemollesteert

sullen blijven, dat Godt geve.

De Denen als Engelse sitten hier jegenwoordich sonder negotie, want

niet en hebben waermede. Enige dagen verleden werde eennen Mr.

Bruijn, welck alhier thooft is van dEngelse compe. uijt sijn huijs met

gewelt gehaelt ende in de blanckasae! gevangen gebracht, oorsaecke

een arackbrander geslagen hadde, begeerde 2000 pa, peene, met voor-

loopen van den Ambassadeur van Persia werde weder gelargeert son-

der iets betaelt te hebben. Do, ambassadoor is van hier in de goederen

vertrocken om eersdaechs van daer naer Golckonda ende voorts naer

Suratte te vertrecken.

De mantamentos sijn dit jaer heel dier ende staen om noch dierder

te werden deur tweijnich gewas, datter dit jaer gevallen is. De rijs geit

iegenswoordich 8 a 9 pa. candij, de nilue 4 pa. de boontgis ó'i a 7 pa.

de gram 5 pa. candij. Van tvoll hollants cattoene garen is mede tgewas

heel sober geweest, dat de dierte in tlijwaet veroorsaeckt, de dijamant-

mijnnen is noch oopen, maer deur de groote dierte in de mantamentos

wert er slap in gevrocht, mede comen der weijnich cooplieden aff, soo

hier geseijt wert. Hier comen der geen voor den dach deur de travalja,

die de gouverneur enige cooplieden heeft aengedaen. Ider is bevreest

hier te coomen.

Wat goederen voor de vrijlieden in tjacht Grootenbroeck van hier

is gescheept, sal U Ed. bij neffensgaende tolbrieff connen sien, waer-

aen ons refferere.

Hiermede

Ed, Erntfesten manhaften achtbare wijse voorsinnige ende seer dis-

creeten Ed, Hr, naer onse hertelycke groetenisse bidde Godt U Ed. te

willen spaeren in lanckdurige gesontheijt, voorspoedige regeringe.
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In Masulipath, ady 22 Juny Ao. 1628.

U Ed. dienstwillige dienaers

Maerten van Rossen

Barent Pietersz,

CCXI. MAERTEN VAN ROSSEN EN BARENT PIETERSZ.,

MASULIPATAM 30 JUNI 1628^).

Ed. Erntvesten Manhaften achtbare wijse voorsinnige ende seer dis-

creeten Ed. Hr,

Onse jongsten aen U Ed. is geweest pr. tjacht Grootenbroeck, die op

den 23e deser met een defftige lantwint van dese rede naer Batavia

vertrocken met een cargasoen, als pr. neffens gaende copia ende

extrackt te sien is, verhoope, voor den ontfanck deser lange bij U E.

in salvo sal syn gearriveert, dat Godt geve.

Dese gaet pr. tjacht de Kemphaen van hier over Palliacatta, waerinne

hebbe gescheept 213 packen alderhande cleden, bestaende in Gunees

lijwaet, negros, timoorsche cleden, dongerijs, seyldoeck, tapegrossa,

taffachiela de narsapour, cheeles, mattafons, bethilles van 30 a 40 asta,

sallampourijs, percallen als 35 stx. groot stael, tsamen monterende f . . .,

alles breder blyckende bij de factura ende extrackten, hiernevens

gaende, waeraen ons gedragen. Godt de Heer laet het U Ed. spoedich

wel geworden.

Wij hadden verhoopt, dit cargasoen grooter gevallen soude hebben,

van gelyck in voorgaende verhaelt, connen op onse pachters geen vaste

reeckeninge maecken, want van 16000 pa die met do. gecontrackteert

hadde van alderhande sorteringe in dese tyt te leveren, hebben omtrent

5200 pa. gelevert. De Lingena, die omtrent de 4000 pa. schuldich is,

heeft niet een pa. aen goet gelevert ende forca moogen aen haer pr.soon

door den gouverneur, die haer de handt biedt, niet gebruijcken, soodat

langer qualyck met haer connen negotieren ende met anderen en

moogen niet handelen.

Wat goederen wij van hier voor de vrijlieden in tjacht hebben ge-

scheept, sal U Ed. uijt neffensgaende tolbrieff connen sien, waeraen

ons refferere. Hiermeede
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Ed. Erntfesten manhaften achtbare wijse voorsinnige ende seer dis-

creten Ed, Hr. naer onse hertelijcke groetenisse bidde Godt Almachtich

U Ed. te willen spaeren in lanchdurige gesontht. voorspoedige regeringe,

In Masulipath. adij 30 Juny Ac, 1628.

U Ed. dienstwillige dienaers

Maerten van Rossen

Barent Pietersz.

CCXII. MARTEN YSBRANTSZ, KASTEEL GELDRIA
21 JULI 1628^),

Ed. Erntfesten Manhafften Wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heer.

Met het jacht Grootenbrouck, dat den 23e passado van de reede

Masulipatam is nae Batavia vertrocken, hebbe U Ed. jongst geschreven.

Hoope, tselve jacht voor ontfangh deses al bij U Ed. sal sijn gecomen,

daerbij U Ed. gesien sult hebben darijve van tjacht Vlielandt alhier.

Tsedert sijn op den 14e deser hier ter reede wel aengecomen de jachten

Wieringe ende Terschellingh, waermede wij het schaedelijcke veron-

gelucken der scheepen Campen ende den Vliegenden Draeck met leet-

wesen hebben verstaen. Copia van de mesijve, door d' Hr. Comandeur

Adriaen Block Martensz. aen mij van de Cabo Bonesperance geschre-

ven, gaet bij desen, daerbij U Ed. siet, hoe het geberchde goudt uijt

tschip den Vliegenden Draeck ons met voorsz. jachten heeft toegeson-

den, dat wel ontfangen ende tgenerael voor gecrediteert hebben, als

voor tgeen meerder uijt dittos jachten gelicht, als bij neffensgaende

facture ende extract, dat hier nevens sende, te sien is. Het auicksilver

ende fermeljoen hebbe alhier alle gelicht, hoewel nu den afftreck soo

groot niet als voor desen ende bij prijscourant uijt Souratta sie, aldaer

tot hooger prijs is, dan alsoo ons inbeelden, de scheepen nae Souratta

voor compst dit jacht al sullen wesen vertrocken, heeft ons doen resol-

veren tselve hier te behouden. Uijt dit jacht Wieringhe is van sijn mede-

gebrachte provisien om plaets te hebben wat meerder packen te connen

bergen gelicht 8 vaeten vlees, 6 do. speek, 6 amen olije, een legger wijn,



21 Juni 1628 1349

1 ditto azijn, 8 vaten teer, 4 peck, 2 kisten met timmergereetschap, dat

met het jacht den Kemphaen meest sal gesonden werden, dat wij voor-

nemen binnen 4 a 5 dagen van hier met de resterende cleeden nae

Masulipatam te laetten gaen om aldaer voorts affgeladen ende U Ed.

toegesonden te werden, alsoo wij met de 2 cleijnne jachten der Schel-

lingh ende Vlielandt hier genouch versien sijn, ditto Kemphaen was

affgeladen, dan, soo ondertussen dit Wieringhen quam, dat vrij beter

beseijlt is, vonden goet U Ed. tselve op tspoedichste toe te senden, heb-

ben daerinne gescheept 250 packen cleeeden, 8700 Ib, boscruijt, 30

slaven, tsamen costende fl. 54543//9//7, als pr. nevensgaende factura.

Godt almachtich wil tselve salvo geleijden. Wij hebben hier noch ge-

reedt over de dertich duijsent !b. boscruijt ende connen, sooveel als be-

geeren, maecken, dan weetten geen raedt waerinne te doen. Soo U Ed.

gelieft, groote pr. tijen gesonden werdt, soo dienen vaetten off cassen

gesonden, eenich gaet nu in cassen, dan de plancken sijn soo snoode,

dat vreese daerinne niet wel durabel. Het cruijt, dat voor desen althoos

is gesonden geweest, is van swartten van dit landt gemaeckt. Nu gaet

in dit jacht een cleijn vaetgen, daerop geteeckent staet Hollandts cruijt,

dat van een Nederlantse cruijtmaecker hier gemaeckt, dan wij oor-

deelen tselve niet soo crachtich off duerabel als dat van de swartten

is gemaeckt, de bevindinge aldaer van tselve sullen seer geern verne-

men om in tmaecken ons nae te reguleren.

Gaet mede een doose met salpeter tot monster, die wij hier doen

raffijneeren ende veel schoonder valdt, als die met Medenblijck geson-

den is, die in Tegenampatnam was geraffijneert ende nae de monster,

dat daer van gesien hebbe, seer veel met dese verschildt in deucht.

Nae tvertreck van tjacht Grootenbrouck hebben wij uijt Suratta dese

ncvengaende brieven becomen, als het contrackt bij d' Heer vanden

Brouck aldaer met de Mooren aengegaen, over t* aenhaelen van tSou-

rats schip door die van Grootenbrouck. Hoe U Ed. tselve sal nemen,

verlange te verstaen, tis schadel. voor de E. Compa. Conde desen U Ed.

noch ter handt comen voor tvertreck der scheepen nae Souratta, soo

sou der weijnich aen gelegen zijn ende conde alsdan tcargasoen voor

Souratta daerna geschickt werden, dan vreese te laet, sende U Ed, van

alles copie mede van de antwoorde, daerop aen dHeer van den Brouck

geschreven, t' resterende diesaengaende gedrage aen de voorsz copien.

De 1500 ropia, die de Mooren seggen, uijt schip van Melick Mamena ")
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gerooft door d' onse, can niet gelooven. Wat ondersouck ende hoe

naeuw wij daerop gelet ende gedaen hebben, daer niet connen achter

comen. Wij vertrouwen, U Ed. aldaer (alsoo wij den coopm. ende schip-

per selff met Grootenbrouck gesonden hebben) noch naerder nae suldt

doen vernemen.

De lijste, daer de Heeren Majores mentie van maecken in hun

mesijven, met dese jachten becomen, aengaende den eijs der fijne

lijwaeten en hebben met geen van de jachten becomen, soodat niet

v/eetten, wat daerin te doen sullen, U Ed, achte, deselve ons toesen-

den sult.

Op dese jachten is een seer vremdt ende quaet huijs gehouden, den

schipper van tjacht der Schellingh gaet geslooten met dit jacht Wie-

ringen, sijn saecken staen soo verwardt, dat, niettegenstaende daerover

hier doende geweest aff te doen, de meeste gestemt hebben hem nae

Batavia te senden. Alle stucken tegen hem beleijt ende wat daertegen

inbrenght tot zijn deffentie, zijn in handen van den coopm, Pieter

Reael ^), met het haestich vertreck van dit jacht hebben ons oock niet

te rechten connen informeren.

Hier Mede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienighen ende seer discreten

Ed. Heer naer eerbiede ende herttelijcke groette, bidde Godt U Ed, te

willen sparen in langduerighe gesontheijt ende voorspoedige Regeringhe,

Desen 21e Julij Ao. 1628 in tcasteel Geldria.

U Ed, dienstwil, dienaar

Marten IJsbrants.

CCXni. MARTEN YSBRANTSZ. KASTEEL GELDRIA
30 JULI 1628').

Ed. Heer,

Voorgaende is copija, U Ed, met het jacht Wiringen (dat den 22c

deses van hier naer Batavia geseijlt is) geschreven, desen gaet met het

jacht den Kemphaen, dat van hier senden na Maslipatnam met ordre

om aldaer tgereede inne te nemen ende alsdeui mede nae Batavia te
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laten gaen, alsoo de jacht hier ten overvloede is ende onbequam door

syn onbeseijltheijt op dese cust ende in Bengale en is voor ons niets te

doen, soo lange t' lant daer in oorloge staet. Jongst Augusto off in eerst

Septembr. nemen voor eenige jachten off fregatten naer Aracan te sen-

den om goede partije slaven tegen Desembr. hier te brengen, de hope

is, meenichte becomen sullen, ten aensien den Coninck van Aracan dit

jaer hier 2 schepen gesonden heeft met olijphanten ende jaerlijcx meent

te vervolgen eenige schepen te senden, soodat niet en twijffele, off sal

hier in alles naer ons uytterste vermogen dienstich syn. Hy heeft ons

oock pr. schenck eennen jongen cleennen olyphant gesonden. t' Schijnt,

dito coninck oock een coopman wert, wensten wel, dat den Ouga hier

was, eer wij eenige jachten nae Aracan senden. De 2 schepen des

voorsz. coninck vertrecken mede in Septembr. van hier weder der-

waerts. Met den Coninck van Golconda staet den Aracander in questie,

den Golcondatschen ambasadeur heeft seer gediscontenteert ende

schandel. weder nae Maslipatam gesonden over eenige hoveerdige woor-

den, tegen den Aracansen coninck door dito ambassadeur gebruijckt,

soodat den Aracander de Aracansche schepen op thoogste heeft ver-

boden niet in Maslipatam te loopen, maer alle nae Paleacatte.

In dit jacht hebben geen slaven gescheept, alsoo geen andre als

weinige vrouwen ijegenwoordich hebben, die hier houden, totdat grooter

schep gaet om de disordre op soo cleyn jacht, weinich plaetse ende t'

nieuw gecomen volck voor te komen.

Wat in dit jacht gescheept is, sal de E. Hr. bij nevensgaende factuire

gelieven te beoogen. Bij nevensgaende cognossementen sal d' E. Hr.

oock konnen sien, wat van de gelichte provisien uijt Wieringen in desen

Cemphaen is gescheept, behalven tselve hebben dito Cemphaen voor

3 maenden van alles geprovideert.

Tjacht Vlielant, alsoo niet bij de fictualyscheepen aen IJlia de Maijo

geweest, is veel van syn provisie ende scheepsgereetschap hem gemist,

soodat sober genoch geprovideert sijn.

In derSchellinge was mede niet veel te vinden, syn victualij meest

geconsumeert. Den coopman van dito senden met dit jacht mede, den

schippr. die se in plaetse van den affgesetten daerop hadden gestelt,

alsoo hier van coopluyden ten overvloede versien syn.

Messive uijt Souratten, t' sedert vertreck van Wieringe hier be-

comen, gaet hiernevens, daerbij syn Ed siet, hoe de novas in Souratta
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waeren, dattr. 15 portugeese gallionen in Mousambycque lagen. Wij en

connen tselve oock niet geloven, oock souden wij hier deselve novas

uijt Goa over St. Thome off Negepatam behooren gehat te hebben.

Wij hebben aen de vrunden in Meslepatam ordre gegeven, dat se

met de goedren t' ontfangen van de Souratse mooren sullen voort-

vaeren volgens het gemaect accort ende genome resolutie bij d' Hr.

vanden Broucq in Souratta, den peper ende nagelen sullen wy in de

Leeuwinne mede schepen, tschijnt, hetselve moeten door dwanck doen,

uijtwysende tschrijven van de Hr. Pieter vanden Brouck ende alsoo

dese pr. vija de Maslepatam gaen, hebbe aen de secreth. aldaer ge-

schreven, dat se U Ed. van tvordere gepasseerde aldaer sullen wyt-

lopich schryven, dus desen corter wert, den tijt niet toelaetende, mij

selffs nu nae Maslipatam vervoege, dan sal noch dese comende maent

aensien, ondertusschen hope, van Battavia een schip verschynnen sal.

Hiermede

Ed, Erentfesten manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heer, naer eerbiede ende hartlycke groete bidde Gott U Ed. te

willen spaeren in langedurige gesontheyt ende voorspoedige regieringe.

Desen 30en Julijo Ao. 1628 in tcasteel Geldria.

Was onderteeckent

U Ed. dienstwillige dienaer

Marten Ysbrants.

CCXIV. JAN DE HORNEY, SOLOR 5 AUGUSTUS 1628 ^).

Edle Erentfeste, Manhafte, wyse, voorsienige ende gestrengen Heere.

De nevensgaende is copie van onsen jongsten, in dato 9 Meij pr. de

Hoop Uwe Edle. toegesonden, welcker inhoudt bij deesen alsnoch con-

firmeere.

Deese gaadt met het jacht Coetchin, bij denwelcken Uwe Edt. be-

neffens de comptoirboecken van Soolor, voor sooveel ons mogelijck is

geweest, uijt handen van die op Laarentoucque tegen het naeste jaar

comptant te betaalen bij den anderen te vergaederen een retoertge,
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bestaende in 89 picol sandelhout, monteerende, als pr. cognoissement

te zyen is, ƒ 2748// 18. D' Almogende laate Uwe Edt. tselve behouden

geworden. De twee aensienlicxste onder gemelde Laarentouque hadden

ons toegeseijt 45 of 50 bhaar te leeveren, doch alsoo op tleste van

April zeeckere jacht uijt Maccasser becommen hebben, daar zij te

voeren vermits tverloop van de mousson gants geen hoop toe hadden,

zij haar beloften nijet naargecommen, maar alles sccreetelijck daarin

gelaeden ende in haeste gedepescheert.

Gemelde jacht heeft eertijts zeeckeren Italiaen, vrijburger, op

Batavia residerende, dat van hem vermits schuldt door de Engelsche

op Macassar affgenomen is, aldaar de Portugeesen met 10 stucken

geschuts ende syn toebehooren vercocht. Van den tyt, hij voor Laaren-

toucque arriveerde, tot zijn vertreck hebben wij, door dien verwitticht

waaren, aldaar gecoomen was laadinge te soecken, gestadich drije ver-

spieders, volck van den ouden ende jongen Kitchil -) gehouwen, die ons

den . . , Meij smorgens tijdinge brachten, onder zeijl gegaen was. Op
gemelde tydinge wert Ste, Nicolaas hem te vervolghen affgevaerdicht,

doch alsoo hij voorspoedich denselven morgen de naeuwte van tgadt

gepaseert ende wij door contrarij stroom den heelen nacht geretardeert

wierden, bequamen hem sanderen daechs 5 a 6 mylen vooruyt in

tgesicht. St. Nicolaes stelde met een tamelijcke voorwindt zijnen coers

recht naar hem toe, quaemen soo naarbij, dat zij het spel al meenden

gewonnen te hebben, doch geraeckte tsynen groote geluck in stilte,

alsoo dat hijt door behulp van rijemen ontgaan ende most Ste. Nicolaas

t' onzen grooten leetweesen vruchteloos weederkeeren.

Seeckeren mistis coopman op gemelde jacht heeft ons in bijweesen

van Sr. Thomberghen ende andere offitchieren voor de waerheyt ver-

claart, dat zy op Macassar van d' Engelsche alle ammunitie van oor-

looge, vlees, speek, piek, teer, touwerck, geschut ende andere meer

behoeften becommen ende haer noch corts een jacht met 14 stuckn

geveylt te vercoopen. Wy achten nyet. Uwe Edt. zulcx noch ter ooren

gecommen is, daeromme, alzoo wij bevonden hebben onze vijanden

daardoor gesterckt te zyn, op zulcx glorieren, de wapenen, waermede

ons afbreuck doen, in handen gestelt werden ende boven alle enorme

leelijcke daaden van deese wrevelmoedige naatie zijn, die onder schijn

van een schoon scmblant alzulcke venyn droegen, hebben nyet cunnen

nalaaten Uwe Ede. hiervan te verwittigen.
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Betreffende d' apparentie van den handel aan de buijten- ende

binnencust van Thimor het naaste jaar, mitsgaders wat goederen ende

jachten, soo tot bevorderinge van dien als Laarentoucque, Soolor ende

andere quartieren, nootwendich dienen gesonden, hebben in onse voor-

gaande daarvan getoucheert, nu blijven wij daerbij persevererende

ende versoecken aen Uwe Edt. daarop met aandacht te willen laaten

letten, opdat wij na wens van een goet dienstich cappitael versien, rijcke

retouren, soo sandel, wasch als slaaven, Uwe Edle. meugen over-

maacken.

De nevensgaande register inserrcert, wat tot forts behoefte mits-

gaders equipagie van een cleyne roerberck, corts volmaackt, ende een

nieuwe fergath, dat op staapel staadt, daerop wij 6 stucken geschuts

meenen te stellen, noodich is. Uwe Edt. gelieve zulcx mede te laaten

voldoen. Deese drij jachten bennen slechtel. van peck, teer, touwerck

ende andere equipagien onverzyen, ons toegesonden, waardoor wij

genootsaeckt zijn geweest veel behouflijckheeden, die tot andere dingen

dobbel over van doen hadden, haar over te setten. De schippers claagen

seer over den equipagemeester, seggende, dat, soo wanneer aldaer ijets

versochten, in plaats dat geholpen souden werden, met stuijrheydt ende

quaade woorden van der handt gewesen werden, doch wij achten,

haare negligentie meer als anders oorsaecke hijervan is, niettemin zal

Zijne Edle. in toecommende op tvertreck van de jachten aldaer d' offi-

tiers van dezelve wat gelieven aan te dringen haer stuck te behartigen

ende den equipagiemeester soo slechtelijck geen Compes. vaartuijch,

daar lijff en goet aen geleghen is, zonder behoorlijck besorcht te

weesen, van der handt te wijsen. Dit verhaalen wij door dien dese

vaarwaeteren, in sonderheydt de cust van Thimor, periculeus is, daar

t' al aan goede anckers ende touwerck teegen baaren ende storm-

winden, als zijnde de anckerplaatse openbaar, zijn gelegen, is niet

twijfelende oock, off tgeene ons weedervaart, waervan Uwe Edle. als

dengeenen, die sich gestadich met wat anders geoccupeert vindt ende

oock met hooger importenter saacken becommert, andere meer over-

compt, dat nootwendich veel inconvenienten veroorsaecken moedt.

Indien wij met verhael wat hart in tdoordringen van reedenen vallen,

sal sijn Ede. ons gelieven te excuseren ende den yver voor partyicheijdt

neemen.

Tot noch toe hebben wij naar zeeckere 2 champannen, bij die van
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Laarentoucque op de procure van sandel uytgemaackt, gewacht,

meenen naar t slodt deesens, doordien haaren Capiteyn ons de re-

touren, tsij in mangelinge van waaren ofte anders teegen het naaste

jaar te betaalen toegeseyt heeft, aan te zyen. Soo die tardeeren, bennen

nijet van sints, Coetchin langer vruchteloos ophouden, maar zal in

zulcken gevallen Uwe Edle. pr. Ste, Nicolaas gewerden.

Wat Intchie Camis aan de binnencust in de washandel gevordert

heeft, hebben tot noch toe nijet connen vernemen. Zijn wedercompste

verwachten wij in tlaaste van Julij, de Chineesen tardeeren vollen

lanck, behoorden in t' eerste van Junij wedergekeert te zijn, vermits

haar cargasoen soo groot nijet en is, dat sij tot het beneficieren van

dien veel tyts behouven te emploijeren, vreesen voor ongeval, te meer

door dyen geen ervaaren tokken meede genoomen hebben, maar naar

hun eygen fantasie met 9 Chineesen ende dat op een onbequaam vaar-

tuijch te werck gegaan, mochten van de Thimoreesen wel overvallen

ende doot gesmeeten zyn, doch watter eijgentlyck van is, wil den tydt

leeren.

Tot bevorderinge van dien handel zal tegen het aanstaande Ooste-

mousson 600 schoone oorhangers van lougebatten ") gout ende fatsoen,

als het voorledene jaar bij Intchie van Battavia gebracht zijn, dienen

gemaackt. Den handel is genoechsaam in effect ende traijn gebracht.

Naardat de Sooloreesen goet tractement aangedaan is, zullen de naaste

reyse 4 champannen connen uijtgeseth werden, met onze Mardijckers

ende Christenen onder t' fort woonachtich connen rijckelijck 2 mon-

teren door hulp van den Kitchil ende Sengagie van Lamaquere, die ons

hyerin tot noch toe zeer behulpsaam zyn geweest, de rest, die van

Lamhaelen, daer wij nu onlangs meede vereenicht zijn, hoopen wij

oock te verwillighen.

De vryburgeren alhyer hadden wij op haar eijgen versoeck (doch

vollen last) gelicentieert met haar vaartuych, volck ende goederen

gemelde stuck te onderstaan, doch hebben uijt onvoorsichticheyt nyet

geeffectueert, maar met schaade wedergekeert. Om haar te couragieren

zullen het naaste jaar hun dienen vorderlijck te zyn. Wat Uwe Edt.

hyervan goet dunckt, zullen tsijner tydt gaerne verneemen. In alle

gevalle zoude het de Compe, (dunckt ons) profitabelder weesen de

vrijlyeden, indien daartoe te brengen waeren, gemelden handel vol-

commen te transporteren, mits conditie dat geobligeert bleven de
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Compe. contributie te geven ende het gehandelde teegen zeeckeren

prijs aan tfort over te geven dan die met excessive lasten in treyn te

houden.

Onder wat conditie wij een stillestandt van wapenen met d' inwoon-

dcrs van Larrentouque getroffen of teweege gebracht hebben, zal Uwe
Edle. bij het nevensgaende contract connen zien. Nu de principaelste

oorsaecke, die ons hijertoe beweegt heeft, was, dat de Soloreesen, die

verscheyden reijsen spraeck met haer gehouden hadden ende nyet dan

actie en sochten om ons gelijckelijck aff te vallen ende hun bij die van

Lamhaelen, dewelcke door hulpe van de Portugeesen ons dan ter tijdt

openbaar beoorloogden, sochten te vervoegen, deselve bij daech ende

nacht vrye passagie voorbij t' fort gunden. Ten anderen, omdat den

sengaagie van Lamaquere, die op hoope van gevolch den oorloch lange

gevoert, ettelijcke van de principaelste belhaemers ende aucteurs van

de bloedige tragedij, aen den onsen ao. 25 geperpetreert, omgebracht

hadde, daagelijcx gedreygt wirdt syn dorp te verbranden, praeuwen

aff te haelen ende ten gronde te verdelgen, onder onse protectie zich

socht te begeven, dickwils assistentie van volck ende praeuwen ver-

socht, daar doentertydt onse macht naeuw capabel was het fort te

bewaaren, hetwelcke nochtans voor alle verseeckert most blijven, op

tuijterste punct van desperatie gebracht was, dickwils met groote

instantie bath hem seeckerder plaatse, daar hij met de zyne hem
mochte begeven ende in ruste leven, te willen wijsen, den ouden

Kitchil, als onvermoge dit regiment met oochluijckinge aanzach, in

somma met corte woorden gesproocken, het heele landt aan t' hollen

was ende anders nijet als een generale ryvolte voor oogen zaagen, onse

Christene burgerij geen verseeckerde uijre hadde van bij nachte over-

vallen ende dootgeslaagen te werden; costen nyet raatsaamer vinden

om dengeene, die den vyandt aireede toegevallen waaren, in alle pre-

somptie te brengen, den wech van toevlucht tot haer te coupeeren ende

t' onswaarts weer te trecken dan dit stuck met gemelde Larentouquers

aan te gaan, dat inderdaat oock alsoo gebeurt is, wanneer sij ons met

groote deemoet (den hoochmoedt gedempt) te voedt gevallen zyn,

pardon versocht ende alles in rust ende stillicheydt gebracht hebben.

Zyne Edle. gelieve ons als degeene, die sulcx tot welstandt van de

generaale compe. ende gantsche landt gedaen hebben, nijet qualyck

aff te nemen.
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Tot noch toe hebben geen Laarentouques anders als somtyts een off

ten hoochsten twee, sonder wapenen ende dat om eenighe cleeden

van den coopman te coopen geHcentieert in tfort te gaen, zullen, al-

hoewel metten anderen vereenicht, gestaadich op onse hoede weezen

voor heijmelijcke laagen van geveijnsde vrienden ende trouweloose

Mooren, des Compes. standt verseeckeren ende indien U Ede. in het

nevensgaande contract, over hijervooren gemelde eenjaarige bestant

geraampt, eenich absurd artijckel, meer thaarder voordeel als t' onse

streckende, bevont, versoecke als dengeenen, die met rijpe deliberatie

van raade dese saacken aangegaan ende alles, watter naar volgen

ende uijtspruijten zoude, gelijck door een verresienden spiegel door-

grondt heeft, dat onse oprechte meeninge de misbruijcken wechnemen

mach. Wij hadden nijet gemeent, haar op zulcken voedt, daer zij d' aan-

staende revolte van de Soloreesen uijtgenomen de Lammaqueeris ende

Louwayers generaalijck voor oogen zaghen ende aireede bij de Lam-

haeles begonnen, twelck onser reputatie in alle manieren krencte ende

desselffs macht vermeerderde, tot zulcx brengen zouden, dan het heeft

naderhant gebleecken, dat haaren staadt, doordien geen Portugeesch

vaartuijch van Malacca, China ende andere quartieren uijtgenomen

Macassar, die geen cargasoen dienstich tot den Thimorschen handel

meedebrengen, in drije jaaren becomen hebben, oock seer armelijck

gestelt was ende alhoewel noch veel meer andere schoone occasien,

streckende t' onser voordeel om alle advantageuse aanslaagen te fon-

deeren, ontdeckt zyn, zullen om U Ede. met al te lange verhael nijet

importuyn te vallen die overslaan ende simpel, een punct, daaraan de

Compe het aanstaende Westel. mousson wel den meesten dienst ge-

leegen is, mitsgaders de gelegentheyt van de plaatse nooteeren.

Larrentouque geeft van sich selven nijedt, is daerbeneffens een waa-

terloose, dorre plaatse, gelegen op verheven dippen, dinwoonderen

uijtgenomen den Capiteyn zijn meest alle arme, onvermogende lyeden,

tolcken, vissers, soldaaten ende arrebeyders, die, soo wanneer eenige

Portugeesche fregatten haer toecommen ende op Thimor willen han-

delen, voor eenen cleynen loon, yder naar syn bedieninge, hun laaten

gebruycken, van welcke belooninge, de tocht gedaen zynde, dan voorts

het heele jaar leven moeten. Dese drij achtervolgende jaeren, als hyer-

vooren aireede verhaeldt hebben, bennen hun geen scheepen nochte

uytlantsche natie gewerden, dat haer in desperaatie gebracht heeft
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langer in vijantschap met ons te blyven, durven haaren capiteyn open-

baar seggen, soo hij naer d' expiratie van dit bestandt den oorloch op

nieuws aanneempt, hem nyet behulpsaem te vk^eesen willen, tensij haar,

mitsgaders vrouw en kinderen, kost ende kleederen besorgt, item de

Portugeesen haar heel end'al abandonneren, de vaart hoe langer hoe

meer verslapt, den oorloch, die sonder eenige bijstandt tegen ons lange

gevoert is, veele verslonden heeft, daerbeneffens machtige vijanden

met een vast casteel gestaadich op haaren hals hebben, hieruyt is

lichtel. aff te meeten wat het gemeene [volckx] gesintheyt is ende hoe

gevoechlijck zij het naaste jaar tot alsulcke compositie te trecken

zullen weesen, als de Compe. vorderl. ende U E. goet duncken zal. Als

ick overdencke, hoeveel daaraen gelegen is, laaten wij ons voorstaan,

dat soo schoone gelegentheydt, indien des Compes, standt zulcx veelen

can, nijet verbij behoorde te gaan ende alhoewel U Edts. industrie in

alle wegen capabel is om op t' allergevoeglicxste deese zaacken tot

effect te brengen, daarentegen mijn verstant ende beroep onbequaem

om van de moogelickheydt te richten, de ervarentheijt oock leert, dat,

wanneer middelen voorgewent werden, die met het werck nyet te ver-

eenen commen, geen perfectie volgen can, maar eer haare meesters

ondergang causeeren zullen, voor zooveel d' ervarentheyt ons hyerin

geleert heeft, aanwysinge doen, opdat den cnoop van eendrachticheydt

tusschen onze vyanden gebroocken, deese eylanden tot syne Ede. wil

in confoede. gebracht, veel geleedene affronten gerevengeert, de

Compe. tegen haare insupportabile lasten, by de maintenue van tfort

ettelycke jaaren herwaerts gedraagen, rigoureusen effecten moogen

becommen, zullen vooreerst de Portugeesen uyt andere quartieren van

Larrantouque sonder nochtans het dorp aan te tasten ende volck daar-

door risiqueren dienen geweert. Wij verschconen Larrentouque, door-

dien de Compe. door een deel leege nesten, daar nijet als cruyt ende

loot te haaien is, te verbranden geen genut trecken can, daar zij ter

contrarij in t' besit van haare goederen, zonder neeringe blijvende, in

alle miserien zyende daagelijcx haaren vijant voor oogen, souden haar

uyt vreese van den anderen te begeven vervallen zullen ende eynde-

lyck gedwongen te laaten vraghen, wat onse begeerte op haer is, jaa

moogelyck zelver versoecken, tgeene daer wij om uyt zyn.

Met 2 jachten ende 2 kloeck beseylde fregats ofte anders meer,

indien Sijne Edt. gesint is in deese quartieren eenen rechten schrick
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te brengen ende den oorloch eyndigen, zal zulcx te weege gebracht

ciinnen werden, de jachten souden in de naerste van beyde gaaten,

d' een Noordel. ende d' ander Zuydel. van Larrentouque streckende,

om alle uyt- ende inganck te beletten gestadel. geanckert moeten

blyven, de fregatten op t' cruysen ontrent den Goenong Api ende

caraackeneijlant ofte anders onse macht, gesecondeert met veel cor-

corren ende volck als de Sooloreesen, die wij nyet en twijfelen haer-

selven hiertoe gewillich te laaten gebruijcken, van tfort derrewaerts

vaaren, doch des vijants boeren, die seer machtich zyn, selver lange

gewenst ende begeerich syn geweest wegen den overlast, haer daage-

lycx aangedaen, deesen nest op te scherpen, de weet laaten doen tegen

onse compste ofte seeckeren bestemden dach haar gereet in de

wapenen te laaten vinden om te lande ende wij te waater, gelijckelijck

eenen aenval te doen, dit sal wel de meeste vreese verwecken. Indien

sij dan na compositie willen luysteren, zullen d' onderstaende articulen

dienen voorgewurpen te werden:

Ten eersten, wat Portugeesen, die haar uyt andere plaetsen als

Malacca, China, Manilles ende elders mochten toecommen, tot op

hunne reede vervolghende, soo t' ons mogelijck is, aldaar veroveren

sonder d' een of d' ander eeniger manieren behulpsaam te vallen, ten

waare de vlucht aen landt namen, alwaer vrij zullen weesen.

Haer sandelhout voortaen in mangelinge van andere waeren tot al-

sulcke prijs, als zijt de Portugeesen vercoopen, ons te laaten genieten.

Geen papen zullen daer meer vermoogen te resideeren ende die daer

souden mogen weesen, vaertuych te verleenen om naar zulcke plaatsen

te trecken, als hun sal goet duncken.

Wanneer aan tfort ijets te repareren valt, hun beneffens de Solo-

reesen oock laaten vinden ende soo weijgerich vielen of in flagrantie

bevonden wierden, in zeeckere amende vervallen.

Twee stucken geschut, die op het strant staan, ons in handen te

stellen, sonderdat naar deesen meer zullen vermooghen eenige andere

in de plaats te brengen, ses a seven van de principaelste zullen oock

haere kinderen in handen van ons moeten stellen.

Mits behoorlijcke cautie zal men haar jaarlicx, die wil, cargasoenen

om aen de binnen- ende buijtencust te handelen toebetrouwen, wel

verstaande, dat haer tegen de procuren in paije ons oversetten.

Meer andere puncten soude men hyer cunnen bijvoeghen, dan opdat
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nijet schynen zoude wij Uwe Ed. in wien dit alles bestaat, buijten te

willen stellen ende het sich oock wel soude cunnen toedraegen, dat

alles tot geen volcomen perfectie geraackt, zullen de middelen om dit

tot effect te brengen mitsgaders volcommen instructie ende advijs van

S. Edt, verwachten.

De traagheydt van de hooffden in Soolor, uijtgenoomen den Kitchil

ende Sengagie van Lamaquere, die alle lasten op den hals dragen ende

ons schier alleen de goede handt bieden, meerdert van daage te daage,

daer sal wel eens dienen in versien te werden.

De Lamahaelers, alhoewel met ons corts vereenicht, blyven in wan-

trouwicheyt, geen andere als den Sengagie ende zynen soon Peecka *)

verthoonen haer aan tfort, soo zij persevereren, bennen van sints wat

te veijnsen ende dan met behulp van een schoone semblant (actie be-

commen hebbende) ons van de principaelste roervincken verseeckeren

ende alsoo breijtelen, dat na deesen geen vreese van rebellie, massacre

ende affval meer sullen behoeven te draagen.

Nu de Soloreesen met de compste van de vrijlyeden dese drij jaaren

hebben commen te weten, tegen wat redelijcke prijs zy alles, wat haer

noodich is, in handen becommen, laaten des Compes. goederen aff-

stallich in tpackhuys schier liggen vergaen, spaaren tegen het naaste

mousson alles, wat sij vergaaren connen, soo slaven, comptanten als

andere waeren. Het sal nijet geraaden weesen, dat sijne Ede. om de

veelheyt te myden andere als onse derrewaerts treckende burgers

licentie [geve] herwaerts te commen.

Tot den incoop van sandelhoudt op Larrentouque sullen nootwendich

10 a 12 duijsent ra, spaans geldt dienen gesonden ende dat om in alle

manieren nijet verlegen te blyven, groote swaere ooliphantstanden

connen oock hyertoe seer dienstich weesen.

Tot versterckinge van ons swacke garnisoen hebben eenige

matroosen, die slechte gaagien verdienen, van de jachten gelicht.

Het fort is nu meest, soo van binnen als buyten, in nieuwe calck

gebracht, zoude heel noodich dienen met pannen gedeckt, weeten

daertoe alhyer geenen raadt, tenwaare Uwe Ede. ons eenige Chi-

neesen, die verstant hebben die te maacken, herwaerts stuijrde, ten sal

aen geen materiaelen verbreecken.

Het fregath, dat wij nu laaten maacken, heeft 70 voeten kiels over
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steeven, 16 wyt ende 12 hols, zal beneffens de zeijlen galeijsgewijs

roeijen, daertoe vereijsschen oock wel 4 lichte stucken.

Onsen verbonden tijdt gaet nu in Februario toecommende expireren.

Indien wï] den dienst van de Compe. in hooger qualite meriteeren,

remiteeren de verhooginge ende gagie aen zynne Edt. van wyen vorders

acte van authorisatie sullen verwachten, winnen a present ƒ. 88 pr,

maandt, soo nijet, dat Uwe Ed, gesint is ons te laaten verlossen, ver-

soecken ootmoedelijck een sachtsinnich hooft in onse plaats, die de

directie van den handel, regieringe des landts ende andere aancleven

verstandich, geleijdende de bontgenooten t' onswaerts, animeert,

Compes. welstandt vermeerdert, bij een ijegelijck met goede corres-

pondentie verkeere ende wij dan, als een vrijburger onder des forts

jurisdictie residerende, vreedtsamich leeven moogen, zullen evenwel

nijet nalaaten, daar den dienst van onzen persoon mochte vereijst

werden, lijff, goet ende bloet te wagen, oock onsen successeur met

raadt ende daet in saacken, hem onbekent, tot welstandt van tgemeene

beste assisteeren, doch zoude onsen sin wel weesen, eer de verlossinge

geschiede. Uwe Edt. ons de saacken, daarhyer vooren van gehandelt

is, toebetroude, opdat, zulcx in effect gebracht synde, wij eenigen naam

moogen achterlaaten.

Den Cappiteyn op Larrentouque heeft met grote instantie gebeeden,

indien op Batavia eenige gevangene Portugeesen zijn ende Uwe Edt.

tegen sandelhout verwisselen wildt, herwaerts mochten gesonden wer-

den, d' inleggende memoriken vervat de namen eeniger syner vrienden

ofte bekende, daarbeneffens staan 6 caffers gevoeght, die omtrent

Malacca nu corts verovert bennen.

Deese 4 nevensgaande vrije lieden hebben aan de Compe, yder 6

maanden gagie op de boecken van Soolor laaten staan, ons versocht

Uwe Edt. van haarentweegen ootmoedel. te bidden, dat op Batavia in

goederen, daar profijt op doen connen, mochten voldaan werden.

In Junie bennen 9 Guseratten van Larrentouque commen overloopen,

gevraecht zynde oorsaecke waerom, gaven ten antwoorde over quaedt

tractement, hebben haar op gagie gestelt, voor Mardijckers den ty(

van drije jaaren ten dienst van de Compe. aangenomen, syn seer

vigilandt.

Tegen 5 a 6 Novembr. sullen een advijsjacht, opdat weten mogen,

waarnaar ons zelven onder de Soloreezen, tzij met toerustinge tot exter-

86
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minatie van den vijandt off anders, verwachten ende bijaldien U Edt.

wat groots voorneempt, zal de wterste meeninge voor het overcom-

mende volck, die somtijts haer tonge swaarlijck cunnen matighen ende

licht door eenige frivoole uytstrooijinge den blixem van vervaertheijdt

voor den donderslach over yders hart ende gemoedt dryvende, scheu-

ring mochte comen te verwecken, dien [en] verburgen te blyven.

Hijernevens gaadt Jan van Benthem mitsgaders de stucken, over syn

abominabile feyten beleydt, dien hij, met interval van ettelijcke daagen

geexamineert, door eijgen signaal geconfirmeert ende daarby tot op het

wterste syns vertrecks volstandel. sonder eenige veranderinge gebleven.

Uwe Edt. twijffelen wij nyet, zal daarin naa behooren versien ende

zulcke orribile schandtvlecke met exemplaere recht van ons weeren.

Desself fs saecken waeren over lange gedediceert ''j , dan doordien hy

sich op Zijne Edt. beriep, dien hy seyde een singulier vrundt te weesen,

op Batavia zyne saacken verandtwoorden ende schoonmaecken soude,

dat wij doch voor frivoole defensien ende uytvluchten achten, hebben

het appel, voor onse competente overicheydt versocht, nijet durven

weygeren.

Tot een besluyt, tsy dat U Ede. tegen onsen vijandt ijets belieft te

laaten attenteeren ofte nijet, zullen evenwel 3 jachten van groote als

Ste. Nicolaes het eene voor de have van Gamenasse, de 2 andere tot

ladinge van tgeene wy op Larentouque mochten comen te procureren

ende retouren van de binnencust met het geeijste cargasoen ende goede

party Spaanse realen verwachten.

Hiermede

Eden. Erentfesten Manhafte Wyse voorsienige ende gestrengen Heere

eyndigende, zal den Almogenden bidden

Zyne Edt. ende gantsche familie te willen spaeren in lanckduyrige

Godtsalige gesontheyt.

CCXV. JAN DE HORNEY, SOLOR
TWEEDE HELFT VAN AUGUSTUS 1628^).

Edele Errentfeste Manhafte Wijse voorsienige ende gestrenghen

Heer.
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Onsen jongsten aen Uwe Edt, is geweest pr. Coetchin in date 5

Augiisti, d' inleggende is copie, aen denwelcken ons refereren, diens

retouren, bestaende in 89 picol sandel ende 13 do. was, monteerende

tsamen ƒ 3278.18, verhoope Uwe Edt. ter handt gecomen is ende tgene-

rael daervoor sult hebben laten belasten.

Alsnu wert Uwe Edt. andermael 27 ''2 picol was retour van een

praeuw vijt die binnencust a R. 20 ider toegesonden. Intche is tot noch

toe niet vernomen. Naer wij vijt sijn missiven verstaen, is in andere

havenen meerder advantagie gaan soecken, derhalven niet raadsaam

gevonden hebben langer naer hem, diens wederomcompste ontijdich

sal wesen om die vruchten Uwe Edt. toe te senden, St. Nicolaas op te

houden, maer in haeste voor tverloop van den oosten mousson met

advijs van tsucces ende gepasseerde aldaer af te vaardighen.

Dertich joncken, soo Javaanen, Mallaijers, Maccassaren als Banda-

neesen, hebben desen mousson de beste havenen aldaer, die tot noch

toe voor ons oopen gestaen hebben, met gewelt geincorporeert, haer

naer bij Intche vervoeght, schrick onder de Thimoreesen gebracht, ge-

dwongen alle waren haar toe te brengen ende den onsen verby te

gaen, met vaertuijch de gantsche kust dagelyck over ende weder ge-

vaaren, waervijt somtijts eenighe schermutselinge, soo te watter als te

lande, onstaen zin. Intche, ziende, datter geen apparentie van handel

voorhanden was, tenware met wapenen eenighe derselver vijt haer

voordeel dreef f, resolveerden, alhoewel onstrackt ^"), naer Adij, een

plaetse, die groote quanteteijt was geeft, met die zijnne te trecken,

alwaer volgens voorgaende resolutie eenige Sooloreesen die, snachs in

embucscade geleijt hebbende, sanderen daachs ettelijcke Javanen

midtgaders Malijers omgebracht, hare champhan genomen, vernielt,

de resteren [de] met hunne joncken van de ree gedreven ende hem

aldaar tegen voorderen attentaaten van andere gesterckt, dit alles heefl

evenwel niet cunnen helpen, maer is op 12 deser, naerdat het nevens-

gande met syn verwachte retour, als met gewelt van inwoonders affge-

drongen hadde, vruchteloos vertrocken.

Uwe Edt. can nu licht considereren, wat wasrijcke plaatsen dit alle

moeten wesen, daer sooveel joncken, doch somtyts minder, jarlijcx com-

men, meest met hare laadinghe vertrecken, geen periculen ontsien, maar

als sinneloose toeloopen, hoe gevoegelijck met een fergath, op die

wacht geleijt, vandaer te waeren zin ende eijntelijck, wat vruchten de
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compa. hiervijt trecken can. Het sal nootwendich dienen te wesen, dat

Sijne Edt. indien gesint is desen handel, aireede in goet progres bij

ons gebracht, doch door ondercruijpers getoucheert, te continueren, be-

halven geeyste cecours, in onse voorgaende gementioneert, dit stuck

oock te gedencken.

Indien Uwe Edt, met d'antrantie van sijn Gouvernement een

iegelijck contbaar door authoriteijt ende macht alle rebellehostiliteijt,

afval, verloopene zaacken redresseert ende castijt, zal den schrick ende

gedachtenisse daervan vijt alle harten ende gemoederen nijet licht ver-

gaen, maer sullen sonder veel moeijten een ider in debvoir connen hou-

den, compa. welstant vermeerderen ende alle swaare lasten van tcas-

teel nu ettelijck jaren herwaerts gedragen met goede profitabele negotie

guaranderen.

Wij bennen nu rijckelijck voor 20 jaren met balcken, soo tot reparatie

van tcasteel, equipagie van vaertuijch als ander, versien, behoeven

maer 100 kleine dunne plancken om die cajuijt van ons fregath alhier

te macken, gestuijrt, bijaldien de saacken thusschen die van Laaren-

touqe ende ons na wenschen succederen. Uwe Edt. om masten voor

scheepen van 3 a 400 last, offte verleegen zit, adviseert. Opdat alles,

wat wij tot equipagie van vooren verhaelde jacht bij onse voorgaende

geeijscht, naer behooren gevoordert mach werden, hebben Willem

Wouttersz. ') schipper, die wij weer costij zullen verwachten, copie van

tregister in handen gestelt. Uwe Edt. gelieve maer last tot voldoeninghe

van tzelve te geven.

Bij gebreck van pampier hebben andermael copie van tforts boecken

niet cunnen overstuijren. Hetgeene ons nu jegenwoordich resteert, zal

tot Novembr. niet cunnen strecken. Tot versterckin van ons zwacke

garnisoen sin van St, Nicolaes 9 persoonen, die slechte gagie verdienen,

midtgaders l'/4 vat cruijt gelicht, eijste, wel 15 a 20 geoeffende sol-

daten gesonden.

Betreffende d' expiratie van onsen verbonden tijdt, welcker nieuwe

aanneminghe aen sijnne Edt. geremitteert hebben, versoeck daerop

geieth magh werden,

Hijermede

Edle. Erentfeste manhaffte wijse voorsienighe ende gestrengen Heere,

aengesien des tijts verloop ons niet toe laten wil desen te prolon-
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gueeren, zal eijndigen ende den Almogende bidden Uwe Edt. midts-

gaders zin familie te willen spaaren [in] langduijrige Godtsalighe ge-

sondtheit.

CCXVI. GEORGIUS CANDIDIUS, SINKANG
20 AUGUSTUS 1628^).

(Afgedrukt Zending III p. 36—43, p. 39 r, 4 v.o. invoegen tusschen

„derden" en „onsc" „indien wij sulcx onderlieten souden wij in schande

ende verachtinge geraken bij onse lantsluijden, ten vierden" r. 2 v.o.

tusschen „ende" en „vyanden" „de", p. 41, r. 18 v.o. tusschen ,,wierde"

en „des" „datter alle dage 2 quartieren, des morgens vroech de mans-

personen", lees r. 8 v.o. voor ,,vervoIcht" ,,veriaecht").

CCXVII. MAERTEN VAN ROSSEN EN BARENT PIETERSZ.,

MASULIPATAM 23 AUGUSTUS 1628^).

Ed. Erntfesten Manhaften wijse achtbaere voorsienige ende seer dis-

creten Ed. Heer.

Onsen laetsten aen U Ed. is geweest op primo Julijo pr. t' jacht de

Cemphaen, als in copije hiernevens gaende, dito Cemphaen ginck van

hier naer Paliacatte, alwaer dito cargasoen naerder in tjacht Wieringen

is overgescheept, gelijck de Gouvernr. Martten Isbrants tselve U Ed.

hreeder is adviseerende, verhope, dito Wieringen voor den ontfanck

dese lange bij U Ed. in salvo sal syn gearriveert, dat Gott geve. Nevens

dese gaet andermael extract uijt de factuira, wat in dito Wieringen

was gescheept, waeraen ons gedragen.

Desen gaet met jacht de Kemphaen, daerinne van hier hebben ge-

laden 77 packen diverse sorteringe van lijwaetten als 4 vijgercabels,

meerder cabels en heeft niet cunnen laden, t' selve comt volgens factuira

te bedragen ƒ 27391//6//8 ende t' gene in Paliacatta is gescheept, mon-

teert ƒ 15072//5//10, somma bedraecht dit cargasoen /42463//12//2,

daervooren wij t' generael compth. hebben gedebiteert. Gott almach-
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tich laet het U Ed. spoedich wel gewerden. Hoeveel naer taffsenden

van desen noch schuldich blyven, sal U Ed. by extract wt de reeck.

generael kunnen sien.

T' sedert onsen jongsten aen U.E. hebben alle de noten ende rompen

als party sandel vertiert ende aen de pachters Ramana ende Contour

op leveringe van diversche contracten gedaen, hoewel deselve aen den

Gouvernr. contant vercoft hadde, als van gelycken t' quicksilver, fer-

milion ende de reste van t' sandelhout, dat noch ongelevert leyt. Om-
trent de vijff bhaer van tquicksilver noch fermilioen is noch niet van

vertiert, sal binne corte dagen mede aen dittos gelevert werden,

laecken blijfft mede leggen ende is bij desen geen vragen naer, wat voor

goederen ende wat quantiteijt voor dees plaetsen van noode syn, hebbe

U Ed. pr. Grootenbrouck geschreven, de rompen, alsoo nu vertiert syn,

soo pertij gesonden is, sullen mede haer gangh noch wel gaen, maer

de prijs van pa. 65 en sullen niet haellen ende niet hooger als 55 a 58

pa. vercoft kunnen werden. T' sandel, alsoo slecht is, connen niet quyt

werden, ofte soude voor minder prijs moeten vercoopen. Tgeenc met

onse comitos^) hadden gecontracteert, hebbe op veel naer niet becomen,

mede krygen van ijder pro rato de sorteringe niet, als wy wel geernne

sagen, gaen mede met geen contant te merct ende de goederen, die aen

haer doen, moeten mede eerst tot contant gebracht werden, eer datter

lywaten voor kunnen geprocureert werden. T'contant, dat hier krijge,

is voor Palicol van noode, alsoo dito negotie jegenwoordich de siguerste

is, die hier kunnen doen ende onse vaste reecke. op mogen maecken.

Ramana ende Coutour sullen nu binnen corten tijt haer schuit ende

meerder afdoen, soo in indigo, catoene gaeren, iser ende stael als

anders, dat met haer hebben gecontracteert, binnen corte dagen sullen

leveren, de Lingena heeft tot noch toe niet meerder als 724 pa. op syn

schuit van 4060 pa. gelevert ende staet te beduchten, niet veel meerder

van ditto sullen becomen. Als wy hem om deselve aenspreecken, seijt,

de gouverneur do. penningen hem met forca affgedrongen heeft ende

gewelt mogen aen hem bij dees tijt niet gebruicken, alsoo den gouvernr.

op syn syde heeft, die sulcx niet en soude willen gedogen, diverse

maellen hebben bij do. wesen clagen, maer niet gevordert. In ons

presentie doet haer wel roepen ende port haer aen tot betalinge met

dreijginge doch sonder meeninge, alsoo wel weten, hoe met den andren

staen ende ons huijs haer plechtancker is. Met sachte middellen can
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hier niet in gevordert werden, mogen hopen een beter. Met de Leeuwinne

sijn doende syn cargasoen in te geven, dan vrese, niet tijdel, geladen

sal kunnen werden om de schepen, aldaer naer tvaderlant gedestineert,

te kunnen beseijllen, dan sullen onse beste doen. Aen tcatoenne gaeren,

vreese, salt mancquement wesen, alsoo tselve tot noch toe heel traech

inkomt. De Comitos beloven, binnen corten tijt grote prtij. sullen

leveren, dat claer hebben, soo seggen, doch connen op haer woorden

geen vaste reecqe. maken, voordat in huijs is. Indigo hebben omtrent

150 littel becomen ende wert noch pr.tije verwacht, soodat den eijs

daerin sullen konnen voldoen, tguinees lijwaet hebben yegenwoordich

over de 340 packen ende sullen tegens 29e ofte ultimo toecomende van

Palicol weder een grote pertij ofte 180 a 200 packen becomen, 13

packen betilles van 24 asta hebben mede gereet, als pertij salempouris

ende fijn guinees lijwaet, 2 a 3 packen parcallen sullen mede besorgen,

salpeter, meenne, omtrent 110 lasten soo van hier als Paleacata in

heeft, daerbij t' sullen laten berusten. Volgens het contract bij Sr. van-

den Brouck in Souratten aengegaen wegen t' aenhaelen van t' Guserats

scheepken door Grootenbrouc om de goedren alhier te ontfangen om
dacr weder met diergelijcke goederen vergoet te werden hebben de

200 bhaer thin ende 200 bhaer peper als 3 bhaer 106 Ib. nagelen ontfg.

De peper hebbe alle in de Leeuwin volgens d' ordre van de gouvernr.

gescheept, de nagelen, soo die becomen tot de gecontracteerde thien

bhaer, sullen mede in de Leeuwinne schepen als degene, die noch by

ede logie resteeren. Thin hebbe tegens 50 pa. de baer contant vercoft.

Op gisteren hebben een wisselbrief van van den Brouck, daerinne op

ons treckt 3 a 4 a 5000 Rn, die hem pertij in goedren, soo niet in con-

tant, sullen moeten voldoen, hebben daerover aen den Gouvernr. Marten

Ysbrantsz, geschreven om syn E. ordre daerin naer te comen.

Tgouverne van hier ende omliggende quartieren blijft noch onder

den Mamet Tacky, die syn broeder hier laet regeeren, die de prac-

tijcken van schrobben ende tiraniseeren lustich mede al heeft geleert.

De Mooren senden dit jaer 2 schepen naer Atsijn, een naer Pegu, twee

naer Aracan ende 1 naer Tannaserri, t' Guserats scheepken verstaen,

mede naer Atchijn gaet.

Den 4e Augusti quam alhier ter reede t' schip van de Deenen, genmt.

Christiaenhaven, comende van Maccasser, dat deur de westelycke
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winden Tranqebarij niet en heeft kunnen aendoen ende was beneden

Narsapour vervallen, waermede quam den admirael Crappe. Op de

reys hadde 19 personen verloren, brengt mede, soo hier verluijt wert,

100 baer naegelen ende bij de 100 baer sandel, de nagelen heeft tot

300 Rn, ende t' sandel, dat heel schoon is, tot 110 Rn. de baer ingecoft,

noch IV2 baer macis ende 14 baer neten in den dop, als eenige Sinee-

sche zydde ende voorts gout, wat quantiteijt cunnen niet weten, heeft

hier aen lant gelost 60 baer nagelen, 40 baer sandel, als de noten ende

foely ende eenich gout, daervooren betilles van 40 asta wit ende bruin-

blauw als do. van 30 asta, wit ende bruin-blauwe salempouris, rode

betilles van 30 asta, blauwe boullos, guinees lywaet, tape t' sindas als

goulongs ende tapegrando is eijsschende, soodat schynt, wederom op

Maccassar voor heeft, syn schip vertreckt morgen naer Tranqebaere,

hijselve in persoon blijft hier om de negotie waer te nemen.

De Engelschen sitten hier sonder negotie, want niet en hebben waer-

mede, leven op hope van haer schip van Bantam, Gott geve t' onse

spoedich van Batavia hier wel mach ariveeren.

De nagelen als tsandel met de comste van de Deen leggen heel in

tvoetsant ende sullen geen 8 pa. conttant kunnen gelden, tsandel 72 a

75 pa. op leveringe van doucken heeft weinich afftreck, 40 bhaer voor

een geheel jaer is voor dees plaetsen genoch.

De mantamentos deur den gestadigen regen slaen van dach op dach

aff ende is geschapen, dit jaer een goet gewas sullen hebben, alsoo

ditos heel schoon op tvelt staen.

Hiermede

Ed. Erntfesten manhaften achtbare wijse voorsinige ende seer dis-

creten Ed. Hr. naer onse herttelijcke groete, bidde Gott U Ed. te willen

spaeren in langduirige gesontheyt voorspoedige Regieringe ende t' vol-

brengen aller goeder begeertten, in Maslipatham Aij. 23e Augusty

Anno 1628.

Was onderteeckent

U E. dienstwillige dienaren

Martten van Rossen

Barent Pietersz.
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CCXVIII. GILLIS SEYS EN PIETER WAGENSVELT,
KASTEEL MALEIO 23 AUGUSTUS 1628 i).

Ed. Eerentfesten Manhaften wysen ende seer voorsiennigen Heere.

De nevensgaende syn copyen van onse missiven aen U Ed. de Heeren

Gouverneurs Lefebvre ende Philips Lucassen gesz. namentlyck pr. t'

jacht Texel met gemelte Heer Gouverneur Lefebvre in dato 29en Meert

passato, pr, Citchil Alij over Amboijna eenen aen syn Ed. gedateert

op 15en Maij met een apendicx van 22en ditto ende aen d' Heer Lucasz.

voorsz. met ditto Alij in dato 6 Junij, waeruyt U Ed. sa! gelieve te

verstaen t' gepasseerde alhier sedert vertreck van de Heer Gouverneur

Lefebvre voorut tot dato deselver incluijs, weshalven ons daeraen

sullen refereren ende alleenlyck aenvoeren, tgunt t' sedert tot op dato

deses voorgevallen is ende U Ed. missiven, pr. tschip Orangie, de

jachten Monickedam ende den Griffioen aen meergemelte Heer Gou-

verneur Lefebvre (die deselve in Amba. ontfangen ende ons de copijen

daervan toegesonden heeft) geschreven, naer gelegentheyt en vermogen

beantwoorden.

In onse missive aen d' Heer Gouvernr. Lefebvre maecke mentie van

de groote lecte ende onbequaemheyt van tlants jacht den Arent, wes-

halven tselve meermalen hebben doen visiteren door persoonen, die

daertoe bequaem waeren, welcke (volgens de nevensgaende attes-

tatien) eenpaerlyck tselve innavigabel ende niet weerdich, men eenich

volck daer langer op periculitere, geacht hebben, weshalven den 5en

Junij passato bij den Raet gearresteert is, als by de nevensgaende copie

van resolutie te sien is, dat het metten eersten Munickendam aen boort

corten soude om t' geschut (uytgesondert een saecker van 12 Ib. om

op trondell off hooft van Gnofficqia te leggen ende een stuck, 5 Ib. yser

schietende, voor Tabalola, nevens noch een ander saecker voor tschip

Orangien in plaetse van degeene, die t' verleden jaer op Gnofficqia

voorsz. daeruyt gelost wiert) over te nemen, gelijck met alder diligentie

geschiet is.

De Coninck Hamsia, verstaen hebbende van onse genomene reso-

lutie, liet ons den 9 ditto afvragen, off hem t' voorsz. jacht wilde ver-

coopen om t' yserwerck daeruijt te breecken ende tselve naer Min-

danao te senden om voor hem een galeije daervan te timmeren, twelck

hem met alle beleeftheijt affsloegen, seggende, dat het hout ende yser-
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werck selve van noden hadden om andere schepen en onse beddingen ')

als andersints daermede te repareren, waerbij hijt noch niet liet

berusten, maer dede den Hen ditto weder diergelijcke versoeck,

daerby voegende, dat op twee a dryehondert realen niet sien soude,

waermede niet te veel overladen is, wanneer hem met de verhaelde

munte betaelden, ons soo wel als hem bekent zynde, wat men met

yserwerck in Mindanao uytrechten can ende voeren voort met het

jacht te lossen om tselve met t' eerste spring soo hooge, als mogelijck

soude wesen, op het reciff te halen.

Den Tydorees continueert met dagelix op de Tarnatanen te garen

ende haer alle mogelycke affbreuck te doen, twelck sy met goeden

oogen moeten aensien ende hen laten gewerden, vermits haeren

nieuwen gespangioliseerden Coninck Hamsia het alsoo belieft ende

secht mette Tydorees niet in oorloge te willen treden, al sach hij

duijsent van syn onderdanen doot, twelck hij den 9en der voorsz. maent

Junij opentlijck in presentie van veelen (wanneer hem door eenen

Quimalaha van Morotaj tydinge gebracht wiert, hoe de Mabers (onder-

danen van den Tydorees) daer met 30 stux groote ende cleijne prauwen

geweest ende 120 persoonen gevanckelyck wech gevoert hebben) uyt-

gesproocken heeft ende om dit syn seggen een coleur te geven went hy

voor, dat syn antecesseur en syn broeders, den guguge ende cappiteyn

laot, seer slechtelyck gedaen hebben in tgebruycken van soodanigen

oorloch tegen den Spanjaert ende Tydorees, daermet niet anders dede

dan somwijlen eenige onnosele menschen de coppen aff te slaen, noe-

mende tselve maer kinderwerck, dan hy ware van sinne eenen anderen

voet te volgen ende den oorloch niet eerder by der hant te vatten, dan

wanneer sich suffisant sal oordeelen om daer in breve een eynde van

te maecken, tsy dan, dat hy off syne vyanden comen te triompheren.

Diergelycke antwoorde sont hij aen Citchil Alij, doen hy in de maent

Julij verleden met synen armade, voor Gnofficqia op syn vertreck naer

Amba. (soo hy sich liet verluyden, off t' kint de name gelieft) leggende,

by dage ende nachte van de Tydorees, die by lichten dage den broeder

van den sengagie van Mothier den cop affsloech ende 5 persoonen

gevanckelijck wech voerde, gebraveert wierdt, als hier naer breder

sullen verhalen ende hem door aenporringe eeniger Macqianders liet

vragen, off hem, namentlijck den Tydorees, sulck trotseren niet soude

vermogen te beletten, daer noch byvoegende, dat die sich sulx onder-



23 Augustus 1628 1371

wonde te doen, genoechsaem coninck wesen soude; enige jonge

quanten, kinderen van sommige der principale Ternatanen, die, soo sy

voorgaven, de fleur van haer leven niet gaerne souden in ledicheijt

sonder ijets volgens t' exempel haerder voorouderen wt te rechten

doorbrengen, alsmede haer verdrietende, dat sonder weer te mogen
bieden, d' een voor d' ander naer, van de Tydoresen den cop aff ge-

slagen wordt, hadden op 7en deser voorgenomen onse wanchuan
(twelck een seer bescheepte prauw is) te leen te versoeken om daer-

mede onder dexel van te gaen visschen t' onderstaen, off eenige tydo-

reese prauwen conden wtlocken ende alsoo eenen alarm maecken, dan,

den Coninck t' selve vernemende, liet haer sulx op de verbeurte van

haer hals verbieden, alle t' welck ons van goeder hant ter ooren ge-

comen is. Wat hiermede voorheeft, geven U Ed. wiens prudentie alles

beter dan wij can doorgronden, te considcreren, doch sullen evenwel

(onder correctie) ons bedencken daerover hierbij voegen,

Wy en twyffelen niet, off U Ed. is seer wel bewust, hoe lange tyt

desen Hamsia in de Manilhas mette Spanjaerden verkeert ende sich

laten Christenen heeft, hoe, wanneer ende tot wat eynde hier gecome,

tot de Moorse secte gekeert ende aen de croone van Ternaten geraeckt

is, weshalve t' selve al tsamen voorbygaen ende alleenlyck aenvoere

suUe, tgunt t' onsen voornemen achten te dienen om te betoonen, dat

heymelyck intelligentie (tot praejuditie van onsen staet alhier) metten

Spanjaert en consequentl. iets groots voor heeft, soot hem wil lucken,

twelck verhoope den Almogenden noch den eenen off t' andere tijt op

synen cop sal laten druypen, als soodanich een mineedigen renegado

meriteert. Onses oordeels dan aspireert hy nae de monarchie van de

gantsche MoUucqos ende omleggende landen ende dat met behulp van

den Spanjaert, waervan den Tydorees oock niet incevisibel is ende

dienvolgende van de jalousie gepraempt wert, wetende, dat hy Tydo-

rees by den Spanjaert in soo groote gesach ende extime niet wesen

ende peryckel loopen soude van onder den Tarnataen off haer beyde

te moeten buijgen, weshalven hij t' verleden suydermousson syne ge-

santen naer de Manilhas gesonden heeft om alle den handel metten

Tarnataen om te stooten ende voor te comen, dat den gevangenen

coninck Saydidijn met herwaert gesonden werde, die met t' laestc

secours wedergekeert zijn, medebrengende een tamelyck geschenck,

doch wat bescheyt becomen heeft, is ons noyt ter oore gecomen, van
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welcke schenckagie, naer ons voor de waerheyt gerapporteert is,

eenige goederen met het admiraelscheepken gesoncken ende niet

terecht gecomen zijn, gelyck mede een metalen halff cartouw, dat den

Spaensen Gouverneur uyt de Manilhas aen den coninck van Macassar

sont. De verhaelde achterdocht (meynen wy) doet hem, Tydorees, den

Tarnataen soo tergen ende totten oorloch verwecken, wel wetende, dat

als spel te grabbelen sal geworpen zynfde), zy met malcanderen in

hostihteyt geraeckt zijn, de Spanjaert niet sal connen excuseren hem
tegen denselven Tarnataen te assisteren, wanneer mede haer heymen-

lijcke intelligentien souden cessieren, twelck voor ons wel wenschelyck

ware, dan desen Hamsia wil om geene cleyn sake (soo hy t' vermoorden

ende vangen synder ondersaten noemt, als hier voyren verhaelt heb-

ben) soo groote consepten, gelijck ontwyffelt voor heeft, niet verhin-

deren, maer met advijs van den Spanjaert den andren syn tuijl laten

tuylen ende syn slach ter gelegender tijt (soo hy can) waernemen.

T' goet hert, dat hy de Prins van Hollant toe is dragende ende groote

genegentheyt, die hy om syn Ex.tie te dienen, gelyck hy meermalen

beroemt en aen dEd. Heer Generael Carpentier geschreven heeft, is

onder andere zyne procedures gebleecken in de groote garouw, die de

Spanjaerden den 25en October des verleden jaers op d' onse aengeleyt

hebben ende dat met syne kennisse, gelijck doen Cichil Alij van de

rescontre wederkeerde ende hij, hem ontrent Aquemalaco rescon-

trerende, seyde, dat hy niet op den Tarnataen maer Hollanders gemunt

was, daeraen gebleecken is ende noch meer naderhant; den Spaenschen

Gouvernr. sich excuserende, dat de syne, de Ternatanen met onse

Mardijckers vermencht siende, niet beeter geweeten hadde, ofte het

al tesamen mardyckers waren geweest ende over sulcx de drye Ter-

natanen pr. abuijs dootgeschooten, presenterende refactie met geit te

doen ende versoeckende, dat hunne sincere vruntschap om soo een

misverstant niet vermindert mochte werden, dat hy daerop antwoorde,

sulx niet soude geschieden, al waren der hondert om den hals gebracht

geweest. Diergel, bescheet off meest op de wijse gaff hy d' ouders ende

vrunden van de overledenen, die haer beclaechden ende revensie ver-

sochten, waeruijt lichtelyck aff te meeten is, wat goet van desen man

te verwachten hebben, ingevalle hy tot syn desein (dat den Almogenden

verhoede) can geraecken, Aengaende syne heymelijcke off (om beeter

te seggen) openbaere correspondentie met den Spanjaert (dewyle
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dagelix, soo van overloopers als andere, genoech van het over- ende

wedr.senden en schrijven verwitticht worden), daerin blijft hij wel even

seer continuerende, jae ontsiet sich niet somwijlen den Spaensen tolck,

een mestijs, Carvalle^) genaemt, in syne off eenige syner dienaeren

logementen eenige dagen te herbergen, daer al ettelycke malen op

toegeleyt, maer hem noyt connen attrapperen hebben, vermits van

coninx wegen daer al te groote sorge voor gedragen werdt ende hem
met gewelt wt het logement te halen niet raetsaem geacht, vermits

sulx niet sonder groote revolte soude ontstaen hebben ende hoewel

ons dese handelinge wel bewust was, vonden evenwel goet voor eerst

te assimuleeren ende altijt een goetgeloovich gelaet te toonen tot

naerder opportuniteyt. Dat hy naer yets groots aspireert, is niet aen

te twyffelen, vermits niet ophout van wt alle omleggende quartieren

volck te vergaderen, gelyck hy aireede van Moro, Loloda ende andere

plaetsen op de vaste cust van Alimaheran gedaen heeft, alsmede eene

gegoge den 3en October des verleden jaers tot dien eynde als om
andere affairen aldaer te verrichten naer Gorontalle met ses stux cor-

corren gesonden, die den 4en Juny passato met seven stux dito weder

van daer gekeert is, medebrengende driehondert sielen, soo Tarna-

tanen als andere, van gelycke syn alle de Tarnataense huysgesinnen,

die op Sangy woonachtich waeren, sijnde ontrent de veertich, met

verleden mousson hier op Ternate gecomen en hebbe haer wt last van

den coninck terneder geslagen, Hy heeft meermalen tegens ons gesecht,

dat gesint is naer tvertreck van Citchil Aly selve met de honje van de

vaste cust van Gilolo een keer langes Celebus tot Bouten en Amba, te

doen, in passant syne onderhebbende lantschappen te visiteren en den

priester te verthoonen, altsins volck te lichten, sich in Amba. bij Citchil

Alij voorn, te vervoegen, aldaer, t' gunt soude mogen voorvallen, te

verrichten en sich alsdan met alle de versamelde macht herwerts te

begeven. Tot een besluyt van deese onse bedenckinge sullen hier noch

een houcksteen van tfondament (waerop onse quade opinie, die van

Hamsia hebben, gebout is) byvougen, hoewel een weynich buyten

spoor van des tyts vervolch, doch niet van ons propoost sal wijeken.

In onsen voorenverhaelde missive aen d' Heer Gouvernr. Lefebvre

pr. Citchil Aly maecken mentie van eenige discoursen met de gugugo

van Batchan wegen de proceduyren van desen Hamsia alhier gehadt.

Denselven gugugo heeft, doen wy nu jonxst op Batchan waeren om te
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verrichten, t' gunt U Ed. hiernaer tsynder tyt wtlopich verstaen sal, het

bouckgen noch naerder geopent in diverse discoursen, soo met ons als

den oppercoopman Wagensvelt by den fiscael Otten *) (die wy tot onser

assistentie mede genomen hadden), dat in presentie van synen Coninck,

Eerstlyck, dat zeecker correcorre van drie quadio quadjos, waermede

ettelycke Spaense Mardyckers, over 5 a 6 maenden van Gammalamo
gevlucht, door den Coninck Hamsia aengesnoert is, de vers. Mar-

dijckers moors gemaeckt ende onder syn ander volck gesteecken syn

ende daerover hy door eenige van syne outste raetspersoonen aen-

gesproocken wesende, die hem voorhielden sulx tegens de contracten

(door syn antecesseur mette Hollanders gemaeckt en na syn inauguratie

van hem selffs beswooren) ware strydende, daerop met eenen grammen
moet soude gesecht hebben, dat daer geensints op paste en voortaen

alle persoonen, ingeboorne van de Mollucqos (gel. die waere), die be-

comen, naer hem te trecke en van tChristengelooff tot het Moorsdom

poogen te brengen, sal geen Hollander soo stout vallen, die uyt syn

quartier off elders te halen.

Item, dat hy tot twee distincte reysen aen den Coninck van Bachan

(die sulx mede confirmeerde) gesz. heeft, dat geensints toestaen soude,

de Labouwers, Christen blyvende, weder onder der Hollanderen ge-

hoorsaemheyt keerden, maer tselve soo lange tranerende houden, tot

syn compste aldaer op Bachan om die altsamen alsdan de Moorse

secte te doen aennemen, twelck hy haer buyten kennisse van den

Bachander (soo hy seyde) ter plaetse, daer se getireert waeren, over

eenigen tyt door eenen synen Marinho, met name Biby, heeft doen

aenseggen, gel. sy ons naer haer entrance selff bekent hebben.

Ofte den Bachander in teerst daer niet vrywat naer geluystert heeft

ende dat hy, naderhant merckende, naer wat wit den Tarnataen is

mickende, voor best geacht heeft aen dien steen niet te heffen (vermits

syn lendenen daer noch te swack toe syn), maer d' Hollanders t' om-

helsen en syn baentgen op soodaniger wyse schoon te maecken, heeft

grootelix syn bedencken, ommers ist soo, dat van de ongefondeerde

pretentien, die over een jaer wegen de Labouwers maeckte, geen

vermaen gedaen, maer alle debvoir aengewent heeft om die tot hare

voorige gehoorsaemheyt te doen keeren, gelyck U Ed. uyt het vervolch

tsynder tyt verstaen sal.

Dat de groote heerschappiesucht van den Tarnataen hem doet omme-
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sien, blijckt aen de antwoorde, die hy op de voorgestelde vrage gaff,

namentl. off wel wiste, wat den Tarnataen met sulx schryven voor-

hadde, welcke was, dat hy niet connende lyden, in de Mollucqos off

daer ontrent eenich Coninck op sich sellven stae, maer tracht die onder

den ontsachclycken naem van Tarnataen te doen krygen, daertoe niet

volcommen can geraecken, soolange hy, Bachander, onder de bescher-

minge van de Hollanders staet en hy alle merckelycke oorsaken van

haer miscontentement te geven weert, weshalven den Tarnataen dien

vont gepractiseert hadde, wel wetende, hoe noode sijluijden willen, dat

een van haer geringste slaven, t' Christengeloove aengenomen heb-

bende, van haer vervreemt ende moors gemaeckt werde, hoeveel te

min 133 sielen, die sy eensdeels metten swaerde verovert, met groote

moyte opgequeeckt ende soo sorchvuldelyck in de Christl. religie

onderwesen hebben, die sij om hooch nochte leech daervan laten

vervreemden zullen, wanneer sy de slagen moeten keeren ende den

Tarnataen in troubel water visschen soude ende vallende vorders in

discours, seyde hy, dat mosten considereren, den Ternataen niet alleen

naer zyne en andere omliggende vrye Coningen subjugatie, volgende

den Spaensen aert, en aspireert, maer oock daerna staet om sich den

eenen off anderen tijt van ons t' ontlasten (om des te minder verhinder-

nisse in syn groot voornemen te hebben) ofte vooreerst de sake daer-

naer te dirigeren om ons naer synen wille te mogen beryden, sulx

bewerende mette redenen, die den Gugugo (jonst op Malleyen wesende)

selve meermael wt den mont van Hamsia (in presentie veeier princi-

pale Ternatanen) gehoort ende hen gerapporteert heeft, welcke waren,

dat hy, noch in de Manilhas synde, de Spanjaerden den ouden Coninck

Saydidyn meermalen bespot hadden, vermits hy, soo een potentaet

wesende, met een sengagie en een deel coopluyden (denoteerende

daermede onse prins en hooge overicheyt) aliantie gemaeckt ende

vruntschap van een soo machtigen monarcha als den Coninck van

Spangien verworpen, waerin hy haer groot gelyck gegeven ende daer

noch by gevoecht hadde, dat andere Coningen ende potentaten over

vreemde coopl, ende handelaers (die in haer landen comen traficqueren)

t' gesach hebben en deselve hun onder hare wetten moesten sub-

mitteren ende hy ter contrarie van dese Hollanders genoechsaem over-

heerdt werdt, twelck noch metter tyt verhoopt te remedieren. Waerop
gesecht wiert, dat dien sengagie en coopluyden, soo den Tarnataen
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die noemt, sulx met de hulpe des Almogende wel voorcomen en hem
Tarnataen wel wercx genoech geven sullen, soo sy (dat Godt verhoede)

t' quade padt in wilde ende aengaende dien grooten potentaet van

Spangien, t' ware hem Batchander ontwyffelijck ende een yder wel

bekent, wat vordel hy tsedert in de tsestich jaeren herwerts op desen

Sengagie met openbaer gewelt heeft connen gecrygen, met veel redenen

en exempelen tot deser materie dienende, die meer verhaelt wierden,

te lange om hier te repetere, als sulx niet noodigh achtende. Dit hebben

alsoo goetgevonden naer ons best begrijp U Ed. voor ogen te stellen

niet om U Ed. t' instrueren, maer alleen wel t' informeren, hoe wy de

saecke alhier aenschouwen, waertegen mette hulpe des Almogenden

de jegenwoordige middelen gebruijcken sullen, welcke syn goede toe-

sicht en den Tarnataen schoon semblant thoonen, doch niet ver-

trouwen, totdat met verloop van tijt door U Ed. sonderlinge voor-

sinnicheyt andre in twerck mogen geleyt werden, latende op syn

beloop, off al t' seggen van den gugugo aen te nemen sy.

Wy hebben den Coninck ende synen raet op tarrivement van tschip

Orangie ende t' jacht Monickedam in amplissima forma voorgehouden,

t' gunt U Ed. in de missiven pr. Orangie versz. ende t' jacht den

Griffioen es ordonnerende, waerop veele complimentos en gewoone-

lycke Tarnataense praetgens sonder meer gevolcht zyn, gelyck U Ed,

uyt het verhaelde alsmede t' sober nagelretour, met het jacht Monicke-

dam versz, gaende (waervan niemant anders als de Coninck de schuit

heeft), sal connen bespeuren.

Om de comptoiren op teylant Macqian alsmede dat van Bachan te

provideren, aldaer een visite te doen, als andere Comps, affairen te

verrichten, doch voornamentlyck t' ondersoecken, off geen middelen

conde vinden om de gevluchte Labouwers tot haer vorige gehoorsaem-

heijt te doen keeren en hun gealtereerde gemoederen ter neder te

setten vont goet my met tschip Orangie ende Monickedam derwaerts

te vervoegen ende liet dienvolgende den elffden Junij verleden den

Coninck en Citchil Aly aenseggen, dat ontrent drie weecken t' versz,

schip ende jacht op haer versoeck opgehouden hebbende ende alsnoch

weynich apparentie van den Cappiteyn laots vertreck bespeurende,

niet langer als noch 2 dagen (sonder groote preiuditie van tprogres in

Comps. saecken) conden tarderen, overmits den tyt begonde te ver-

loopen, weshalven hun daernaer mochten reguleren.
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Waerop den Coninck antwoorde, dat niet wiste, wat Citchil Alij

deturneerde, vermits over lange hem syn dispache gegeven hadde ende

do. Aly ons liet weeten gercet te syn ende dat naermiddach by ons

comen sonde, doch hebben hem niet vernomen en syn volgens arrest

den 13 do. geimbarceert ende onder seijl gegaen.

Den Coninck quam, eer tancker van dege gelicht was, met een gilalo

aen boort en seyde, dat Citchil Aly met acht groote en cleene corre-

corren volgen soude, gel. hy dede. Ditto Coninck vragende, hoe lange

wel van meyninge waeren in onse voorhebbende voijagie te larderen,

waerover hem tot antwoorde gevende, dat wel 5 a 6 weecken aenloopen,

eer wederkeeren soude, hy repliceerde, dat, verstaen hebbende, tgunt de

Mabers op Morotay aengerecht hebben (als hiervooren verhaelt is] ge-

resolveert was, sich metten eersten derwerts te transporteren, oversulx

versoekende, dat den persoon, die hier in onser stede laten soude,

wilden ordre laten hem (sulx van noode synde) in eenige necessiteyten

te assisteren ende geduyrende syn absentie haer regard op syn negry

te nemen, twelck hem toeseyde ende daernevens recommandeerden se

duyrende ons affwesen met denselven persoon goede ende mutuele cor-

respondentie te houden en, off hy naer Moro quame te vertrecken, sulx

syne stadthouders te belasten, twelck hy belooffde en is soo van ons

gescheyden. Citchil Aly, als gesecht, is ons met syn armada gevolcht

ende des avonts (wanneer het stil wiert) voorby gevaeren ende des

andren daechs smorgens daeraen op Gnofficqia aengecomen, gelyck

wy, des avonts daer mede arriverende, verstonden, bevonden alles in

goeden doene en gaven dadelyck ordre om t' cargasoen ende andere

nootlyckheden voor teylant te lossen.

Voorn. Citchil Alij liet den 17en do. syn vaertuych op tlant halen om
(soo hy seyde) dat schoon te maecken, dan conde dadelyck aen syn

doen wel bespeuren, dat geen grooten haest hadde om syn reys te vor-

deren, hoewel hy syn groote correcorra, die behalven eenige bassen met

een metalen stuxken, 5 Ib. schietende, en een groot metalen falcoen

gearriveert is, den 19 ditto weder afsettede, sich altyt op der Macqian-

ders traecheyt exuserende.

VC'eynige dage naer onse aencomste op Gnofficquia versz. wierden

wy door den Almogenden met een swaere sieckte besocht, die ons den

appetijt van eeten benam ende t' bedde continueerlijck dede bewaeren,

waerop de bero bero gevolcht is, die ons t' gebruijck van handen ende

87
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voeten benomen heeft, gelyck U Ed, hiernaer verstaen sal.

Den Tijdorees liet sich dagelix met 8 a 10 corracorren onder Mothier

sien, die den 18en der versz. maent Junij twee groote corracorren ende

een gilalo op ons vaertuijch (namentlyck twee boots en een schuijt, die

van de Mardijckers corra corra van Maleijen en twee van Macqian ge-

convoyeert wierden) , dat van Taf fasoho quam (alwaert provisie en andere

behoefticheyden gebracht hadde) tusschen Gnoffagita ende Gnofficqia

afsont, met meyninge, soot scheen, de versz. Maleyse corra corra (die

de groote boot van tschip Orangien sleepte ende wat achter aenquam)

van d' andere aff te snyden, dan syluyden, siende, dat de twee Macianse

prauwen tot ontset van deselve affquamen ende d' onse haer gelycker

handt thooft boden, jae hun tegemoet voeren ende de corracorra van

Gnoffagita tot assistentie van deselve aenquam setten, hielden (een

musquetschoot daervan zynde) in teersten op van pangaijen, deden een

schoot met een bas sonder rooy (gelyck mede uyt eene van onse prau-

wen geschiede) ende wenden op tlaeste haer stevens naer Morthier,

werwaert van d' onse gevolcht wierden, twelck wij vernemende, deden

een schoot mette saecker (op trondeel off hooft staende) tot een seyn,

dat wederkeeren souden, gelyck deden, vermits den Tidorees (onses

oordeels) niet anders voor hadde, als d' onse met sulck geveynst vluch-

ten onder Morthier by haer ander vaertuijch te locken ende soo t' net

over t' hooft te halen.

Geduyrende de rescontre sloech eenen paep van Gnoffagite (die de

Tydoresen hadde sien oversteecken) op de groote tyffa ") van den

tempel alarma, gel. hier in de MoUucques gewoon zijn, wanneer onraet

vernemen, waerdoor wy t' verhaelde gewaer wierden en sonden in der

haest eenige musquettiers langs de strant om, off d' onse haere assisten-

tie van noden hadden, alsmede d' oppercoopluyden Wagensvelt ende

Meyer by Citchil Aly om hem aen te porren tot affpressinge van eenige

syner gereetste corra corren, die, by hem comende, bevonden, dat al

doende was, dan claechde over tgebreck van pangaijers, die hy seyde,

in tbosch om haer onderhout te soecken waren, ommers brochten met

loopen en draven sooveele te weech, dat twee van de beschepste corra-

corren van de walle geraecken ende te laet by ons vaertuych quamen.

Wij lieten hem, Citchil Aly, des anderen daechs bedancken voor de

gedane assistentie ende hem affvragen, wanneer gereet wesen om te

vertrecken en ofte Bachian in passant aen doen soude, waerop seyde,
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niet meer als synen schuldigen plicht gedaen, de Macjanse hondge,

tot syn accompangament geordonneert, binnen drye daghen her te

comen gedachvaert hadde ende hem niet gelegen quam Bachan aen te

doen, maer dat de straet van Patientie doorloopen soude om Ouby en

Gase des te beter te beloopen, dan den tyt heeft ons wel anders geleert,

gelyck in tvervolch van desen verhalen sullen.

In onse missive aen d' Heer Gouvernr. Lefebvre maecken mentie van

tgeconcipieerde huys off reduyte op Tahane, sonden op do. eenen

sergant nevens den tolcq derwerts om den Sengagie aff te vragen, off

noch by syn voorich versoeck persisteerde, dan hoe gesint was en off,

hem t' maecken van een calckhoven niet gelegen comende, ons t' alreets

daertoe geprepareerde hout wilde laten volgen om tot vorderinge van

tgemeene beste te gebruycken om ons daernaer te reguleren, daer hy

weynich bescheyt op gaff ende een van de principaelste papen (die in

dese quartieren gemeenelyck fijt je de voorste syn) nae den middach

by ons sondt om hem t' excuseren, dat, overmits hy Citchil Aly met

twee corracorren moste volgen, de negry soo ontbloot van volck bleef f,

dat onmachtich waren om een calckhoven te maecken en soodanich

werck te beginnen ende aengaende t' hout, dat den Coninck (doen hy

jonxst met sijn hondje daer was) tselver meest geconsumeert hadde,

versouckende vorders uyt den name van synen sengagie, dat ons wdlden

laten bewegen om 2 a 3 stucken geschuts nevens eenen coopman en

cleen getal van soldaten by provisie boven in de negry tot bescherminge

van deselve alsmede haer vrouwen ende kinderen (die nevens de te

huys blyvende manspersoonen dagelix souden moeten in tbosch gaen

om nagelen te plucken), beloovende, soo wanneer met hulpe des Almo-

genden weder van de tocht sullen gekeert syn, sonder eenige detrectatie

de reduyte op tstrant te voltoyen ende daernevens protesterende, dat

ingevalle hun versoeck geweygert wiert, van dit mousson geen nagelen

van Tahane te verwachten hadden, vermits, de negry door de hostile

attentaten van de Tydorees moetende beschermen, het bosch niet sou-

den connen frequanteren ende dienvolgende consequentelijck de na-

gelen ongebeneficeert blyven en vergaen sullen en genomen eenige

plucten, die niet souden dorven op Gnoffacqia voeren, uyt vreese, dat

die Tydoresen haer met prauwen mochten onderscheppen ende hin-

derl, zyn. Hem wiert gevraecht, off den Sengagie niet gelegen quam
om selve eenmael by ons te comen, daer hy op antwoorde, dat hem des
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anderen daechs te verwachten hadden en wy repliceerden, dat, hem

gehoort hebbende, bescheyt geven souden.

Den Sengagie voornt. compareerde volgens t' seggen van den versz.

paep ende maeckte diergelycke praetgens, als verhaelt is, waerop hem

tot antwoort gaven, dat ons geensints gelegen quam eenich volcq en

veel min geschutt boven op syn negry te brengen, maer ware hy gesint

soodanich een huys, als meermalen versocht heeft, aen strant te helpen

fonderen, souden hem alles naer vermogen accommoderen, hy onse

ernste meyninge en resolutie bespeurende, veranderde van gelaet en

mogel. niet wetende, wat seggen, vraechde, off onse Mardyckers niet

souden connen gebruyckt worden nevens syn te huys blyvende volcq

tot behulp ende voltoijinge van een calckoven, daerop hem repliceerden,

dat deselve soo wel op Gnofficqia, Taffasoho en Tabbalola als mede

Malleyen niet conden missen, maer tot ordinarie wercken van den prins

nodich waren, met welck bescheijt van ons vertrocken ende noyt weder

verschenen is, op syn affscheyt seggende, dat het synen raet commu-

niceren soude, sich geberende, off sluypsgewys en sonder weten van

Citchil Ali) by ons gecomen ware, derhalven biddende, dat hem daer-

van niet vermanen wilden, dat wy hem (ons gelatende off sulx gelooff-

den) toeseyden,

T' is, Godt betert, met dit moortse gebroetsel soo verre gecomen, dat

met het dreygement van geen nagelen te connen off willen leveren ons

naer haer begeren te soecken te krijgen ende beryden, gel. desen Sen-

gagie van Tahane in de verhaelde reden genoech betoont heeft, twelck

tot beter constitutie van de Compe. met goeden oogen sal moeten aen-

gesien en eenen grooten thuyn vol patientie in dese Mollucqos onder-

houden werden.

Wy maecken mentie in onse missive aen meerengemelte Heer Gou-

vernr. Lefebvre, van tgunt ons den Gugugo van Bachan cnder andere

discoursen verhaelt heeft, namentlyck dat den Coninck Hamsia aen de

Macianders verboden hadden voortaen soo veel nagelen, als gedaen

hebben, aen de Hollanders te leveren etca. Sulx is voorwaer niet dan

al te promptlyck tot Comps. overgroote schade naergecomen, in voegen

dat op 4en deser ons van Macquian door den Oppercoopman Sr. Meyer

geadviseert is, dat op tgantsche eylant niet meer als acht bhaer nagelen

geint waren en geen apparentie van vooreerst meer te becomen was.

Dit syn de groote toeseggingen van desen gespangioliseerden Coninck,
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die hij in teerste naer syn inauguratie aen dheer Gouverneur Lefebvre

gedaen heeft van den prins soo treffelycke diensten te sullen doen ende

wonderl. sorge dragen, dat de Compe. tot solaes van haere al te swaere

gesupporteerden lasten jaerlix met een goede partye nagelen gerieft

werde, waerin dat cleene snaecxken van Bachan wel gevolcht speelt,

gelijck t' syner tyt verhaelen sullen, t' is voorwaer verdrietich, dat soo

van eenen moorsen hoop tegen onsen danck moeten om den tuyn geleyt

worden, dan sullen ons tot beter opportuniteyt in den verhaelden hoff

met leetwesen verlustigen, jegenwoordich geen andere als dese ende

vooren geciteerde remedien voorhanden wesende.

Cichil Alij is een cleijn jonckgen, dat hem meest toebehoorde, den

Hen Febro. passato van Sangij met olij en cocusnoten toegecomen,

twelck hy, den 23en Marty daeraen volgende, naer Tellabo sondt om
met sagu weder herwerts te comen, dat den 25en Juny verleden (doen

noch op Gnoffacqua waeren) daer arriveerde met syn volle carge, wt

welcker annochoda verstonden, dat den Macassar op Xula en Tellabo

wel geweest hadde, doch niet soo stercq, als den roep hier ginck en dat

weder nae Pangesane geretireert was, dan dat hij, Macassar, uytge-

stroyt hadde, met groote macht weder keeren soude.

Op denselven dach (niettegenstaende onse indispositie) hebben ons

(naer gedane insinuatie aen Citchil Alij, dat niet langer vermochten

te tarderen sonder onse reijse naer Bachan te vervorderen) in tschip

Orangie geimbarqueert ende syn nevens t' jacht Munickendam onder

seyl gegaen.

Dit versz. jacht namen mede om met lolarye ^) balcken te laden voor

Gnoffaqia, alwaer goetgevonden hebben s' Comps. huys, aen strant

staende, met noch een solderinge te verhogen ende die te lastringeren

om tselve volcommen brantvry te maecken, vermits des oppercoopmans

ende andere ministers van de commersie haer logement en alsmede,

daer t' geschut staet, niet anders als met atap gedeckt ende den

brant grootelix onderworpen, in welcken gevalle t' geheele huys onnut

ende niet deffensibel soude sijn,

t' Is wel waer, dat d' Heer Gouvernr. van Amba. ons 25500 dack-

pannen toegesonden heeft, dan syn sonder lippen ende dienvolgende

onbequaem. De meeste swaricheyt in dit werck is om de calckhoven

te maecken, daer vooreerst op Gnoffaqia geen middelen toe verbanden
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zyn, dan sullen ondertusschen t' noodige houtwercq daertoe laten pre-

pareren ende sien, wat den tyt medebrengen sal.

Doen gereet stonden om t' imbarqueren, quam Citchil Alij by ons

en seyde, dat volgen soude, dan hebben hem niet vernomen, gelyck

U Ed. hiernaer verstaen sal.

Wy vervolchden onse reijs ende arriveerden tegelijck met het schip

ende jacht versz. den 30en ditto, namentlyck Juny, voor t' fort op

Labuha, alwaer, aen lant tredende, ons den Coninck quam bewelcomen,

sonderdat dien dach yets besonders voorviel. Hiervoyren maecke

mentie van een sieckte, waermede de Almogenden ons belieft heeft

te besoecken. Wij hadden verhoopt, dat door veranderinge van plaetse

off locht wat beternisse souden gevonden hebben, doch ten heeft syne

Goddelycke Mat. alsoo niet gelieft (die daer evenwel voor moet ge-

danckt zijn), maer tastede ons naer tarrivement op Labuha seer hart

met de bero bero aen, invoegen ons, als verhaelt, t' gebruyck van

handen ende voeten benomen wiert, waervan noch niet ontslagen zijn.

Wy bevonden, dat den Coninck een nieuw logiement aen strant

ontrent t' fort gemaeckt, sich daerin al metterwoon begeven en d' andere

woonstede over de rivier verlaten hadde, dan dat den Gugugo en cappi-

teyn laot haer noch aen d' ander zyde onthielden, welcken Cappn. laot

wy verstonden, dat op syn wterste ende doodelyck cranck lach met

weynich apparentie van te convalesceren. Hij verhaelde ons in pasant,

dat eenige dagen geleden met een corracorre aen de Wayoba by de

gevluchte Labouwers ^) geweest ende haer gesproocken hadde, wes-

halven des anderen daechs, synde Sondach, den oppercoopman

Wagensvelt ende den fiscael Ottens by hem sonden om te vernemen,

in wat gestaltenisse hy deselve gelaten en wat met haer verhandelt

hadden, hoe gesint waeren ende wat middelen hy voorwende om haer

tot de voorige gehoorsaemheijt van den prins van Hollant, hun wet-

tigen souvreyn, tsy door wege van pardon off andersints, te doen

keeren, dewyle sulx in syn vermogen stont ende synen schuldigen

plicht was als een oprecht bontgenoot van hoochgedachten prince ons

daerin naer behooren te assisteren, welcke persoonen hij alsdoen met

een praetgen payde, seggende, dat vermits de bruyloftfeeste van syn

broeder, die met des gugus dochter op haer wyse getrout, t' huys met

al te veel volx vervult, waervan hij eenige niet te veel toevertroude,

geen gelegentheyt voor handen was om van soo wichtigen zake (gelyck
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hy die noemde) te spreecken, versoeckende derhalven, dat hem tot

morgen wilden voor geexcuseert houden, wanneer hij haer soude laten

roepen, twelck alsoo wiert aengenomen, hoewel hij (onses oordeels)

niet anders als uytstel en socht om sich daerop te beraden en met de

syne t' overleggen, wat daerin doen en hoedanige antwoorde ons geven

zoude, ofte (om trechte te seggen) eerst met de gecommitteerde van

de Labouwers, die ten huyse van eenen Sawohe tobij ") verborgen

waren, gelyck U Ed. wytlopich verstaen sal, te pecharen.

In somma hij liet des anderen daechs voormiddach vragen, off de

twee versz. persoenen gelieffde by hem te senden om haer yets sonder-

lings te communiceren, twelck dede.

Deselve (gelyck ons naderhant rapporteerden), ten synen huyse

comende, vonden hem alleenlijck met den gugugo en voorn, Sawahe tobe

g'accompagneert, geliet sich seer beducht te wesen over t' stuck van

de Labouwers en dat niet conde rusten, voor ende alleer daer een

eynde van gemaeckt waere, hem wiert gesegt sulx aen hem te staen

en dat zyn wedervaren met haer gelieffde te verhaelen.

Hy maeckte een tamelick groot prologium van syn oprechte meij-

ninge en groote genegentheyt om den prins dienst te doen, welcke

affectie hem gedwongen hadde met een corracorre nae de Waijowa te

varen, alwaer, aen strant comende, van ettelijcke gewapende Labou-

wers naer boven geleijt en hem verbooden wiert, meer volck als den

gugugo, den Sawohe toby versz. ende eenige weynige meer mede te

nemen. In teerste quartier, twelck hy seyde, seer quade toegang en

hadde, alwaer Donna Helena '") haer onthielt, die, hem siende, in

onmacht viel, wiert hy gedetineert en hem geweygert na de andere

twee woonplaetsen (die daer ontrent waeren) te gaen en quamen de

vier geproscribeerden als andere van de principale Labouwers by hem,

die van de resterende, soo Labouwers, Merdyckers als slaven, wel

gewapent op haer wyse met schilden, sweerden, pylen en bogen, om-

singelt ende wel bewaert wierden.

Deselven alsoo by den anderen wesende, hadde hy haer gevraecht,

wat haer intentie ware langer in die miserie te continueren off tot haer

voorige gehoorsaemheyt te keeren en t' aengebodene pardon t' accep-

teren, daerop van haer geantwoort was, dat willich ende bereyt waeren

te doen, al tgunt redelijck wesen soude, ingevalle men haer vier

poincten toestont, namentlyck met eede belooven, dat nu nochte ten
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eenigen dage van Labouha op eenige andere plaetsen vervoert, item

dat geene van de hare, tsij culpable off ontschuldige, over tgepasseerde

gemolesteert off aengesproocken, item alle haer geconfisqueerde cocus-

boomen sullen genieten ende t' gebruyck haerder thuijnen als te vooren

vergundt werden, waerop hem gevraecht w^iert, wat syn opinie dies-

aengaende was en hy antwoorde van gevoelen te wesen, dat men haer

alles toestaen, uyt het geberchte sien te locken, al ware het, dat hun

voor eerst aen d' ander zyde van de riviere metterwoon begaven en

de saecke haer naderhant wel schicken soude.

De verhaelde twee persoenen maeckten swaricheyt woone aen d'

oversyde en seyden, dat haer soude moeten onder tfort begeven en

wat de rest aenginck, dat t' gunt haer belooft soude werden, effecte

moste sorteren, vermits de Hollanders (gelyck hem Coninck wel be-

hoorde bekent te wesen) voor geen gewoonte hebben hun woort te

breecken.

Waerop den Gugugo seyde, ick weete wel, dat de Hollanders quade

opinie wegen tstuck der Labouwers van den Coninck hebben en haer

voor laten staen, dat hy deselve naer sich soeckt te trecken, van haere

gehoorsaemheyt te diverteren en moors te maecken, dan, ingevalle hy

sulx voorheeft als haer onder de voorige gehoorsaemheyt van den

prins te doen keeren, so bidde ick den Almogende Godt, dat hy hem

en syn geheele ryck verwoeste. Daertegen sy hem verclaerden soo-

danige opinie van ons niet behoorden te hebben, vermits wy daerin

grootelix verongelyckt wierden, maer dat niet dan alles goets van den

Coninck en hem Gugugo waren verwachtende, in welcke redenen ditto

Coninck (die wy volgens ervaringe voor vry wat subtylder, doortrapter

ende mette gave van beter als den Gugugo off yemant van de syne,

die behaempt hebben, te connen veynsen, houden) viel ende jegens

versz, Gugugo seyde, dat daer niet meer van vermanen soude en sulx

gemeen mans praetgens waere, die hy geen gelooff en gaff. Hy sloech

voor van de meer gemelte Sawohe toby ter plaetse, daer de Labouwers

haer onthouden, te senden om eenige van de principale onder vry-

geleyt by ons te brengen, sich gelatende, off nergens aff wiste ende

geen kennisse hadde van degeene, die ten huyse van do. Sawohe

waeren, die den Gugugo yets in toor [f]luysterde, welcken dadelycken

seyde, dat dien morgen met het hanengeschraey eenige Labouwers in

versz. Sawohe, die een protecteur ende patroon van haer is, syn loge-
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ment gecomen waren, doch hem onbekent was tot wat eynde, in welcke

acte syluyden (onses oordeels) haer personagie niet wel speelden, niet-

tegenstaende den Coninck sich geliet, off grootlix daerover verwondert

was en seyde datelyck by ons nevens onse gecommitteerde te willen

comen en sulx ons aen te dienen, twelck ooc geschiede, wanneer ons

ai t' verhaalde gerelateert wiert.

Wy quamen met hem overeen, dat hy naer den middach de La-

bouwers tsynen huyse ontbieden ende ons alsdan sulx laten weten

soude, ten eynde wy de meeren geciteerde twee persoonen derwerts

mochten senden om die eens te hooren spreecken, ons gelatende, ofte

den watten sack, daer hy sich mede gedeckt hadde, niet conden sien,

in somma hy sont ons volgens accoort een boode en wy committeerden

de twee verhaelde persoonen weder derrewerts, die negen mannen
vonden met hun wapenen volgens haer usantie, onder welcke waeren

eenen Juan la Cuera '^), Domingo broeder van Juan Gibassidy (de

voorneemste belhamel) ende eenen Thomas, Mardycker, synde voorts

de rest gemeen volckjen en slaven etc, Dese vreemde maniere van

alsoo gewapent te compareren gaff onse gecommitteerde in teerst een

vreemt bedencken ende vraechde haer, wat daermede voorhadden

ende tot welcken eijnde gecomen waeren, daerop Juan la Cueira

(die de principaelste ende best ter tale was) antwoorden, dat haer niet

behoeffden te verwonderen, vermits alsoo gewant *-) quamen, twelck

geschiet was, doordien syluyden eenige schooten met groff geschut

hooren doen hebben ende, niet wetende, off den Coninck (die sy altyts

eerst noemden) en t' fort in noot waeren, d' andere Labouwers haer

gesonden hadden en off hun assystentie van doen was, etc.

Haer gevraecht zynde, off niet stercker van getal gecomen ende

haer gelast was ons aen te spreecken, antwoorden neen en van onse

comste geen kennisse gehadt te hebben, haer vorders gevraecht

wesende, hoe gesint, off soodanich een Silvesterleven niet moede

waeren, antwoorden, alles aen de Coninck stont, seggende wyders Juan

la Cueira voornt. ick ben maer geringh soldaet en can sondcr d' andere

niet verrichten, maer wilt gyluyden yets belasten, sal wederkceren en

myne principale sulx aendienen.

Hierop wiert hem en d' andere aengesecht, dat ons vooreerst wey-

nich aen gelegen was, off sy gewapent quamen ofte niet ende in gevalle

soodanige sorge voor t' fort ende den Coninck (gelyck sy seyden)
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droegen, waeromme t' geberchte niet verlieten ende tot haer voorige

woonsteden keerden en dat negen persoonen, die twee dagen naer

tschieten gecomen waeren, weynich tot behulp souden connen wtrech-

ten, gevende haer op soodanige wyse te kennen, dat dit blaeuw

blomken wel conden sien.

Aengaende den Conninck, t' ware wel sulx, dat hy tot een middelaer

gebruyckt wiert, doch sy mosten met ons handelen en overleggen, dat

hy haer geensints, ingevalle by haer quaet voornemen en inobedientie

wilden blyven persisteren(de), tegens ons stijven, maer ons assisteren

souden om haer door goede off vehemente middelen tot den rechten

wech te doen keeren.

Tot wekken eynde wy met dese 2 schepen, veel soldaten ende uyt-

gelescne Mardijckers daer gecomen waeren, waertegens nevens de

macht van den Coninck voornt. haere (sonder eenich belul, gelyck ons

en de Coninck seer wel bekent was) opgeworpene sterckten niet souden

basteren, hem Juan la Cueira (dewyle hy een van de principale was,

naer wien d' andere veel luysterden, hoewel hy sich voor een gemeen

soldaet uytgaff), oversulx recomanderende, dat geen oorsake wilde

wesen (voor sooveel in syn vermogen stont) van sooveel onnosel bloet,

dat ontwyffel. in sulcken gevalle soude gestort worden en dese goede

gelegentheyt (dewyle de deure van clementie noch open stont) niet

ruekelooslyck laten voorbygaen, item dat ons op thoochste bedroeft

hadden wt den Coninck als andere (van hare gelegentheijt ende ge-

staltenisse kennisse hebbende) te verstaen den soberen staet, daer soo

meenich onnosel Christenmensche (door weynich verleyt) in was, soo

van sieckte door ongemack als andere gebreecken, die onder soodanige

ongeresolveerden ende qualyck bedochten hoop in alsulcke ongelegene

plaetsen (meer tot onthoudinge van wilde beesten off barbaren als

Christenen bequaem) nootwendich moste regneren met veel redenen

meer alhier te lange om te verhaelen, die naerlaten om U Ed. met de

superfluiteijt derselver indelectiwe ^•') niet te vervelen. Waerop hy, la

Cueira, seer stoutl. antwoorde, dat aengaende synen persoon de doot

niet en ontsach, hoe wreet men hem die soude mogen aendoen, maer

een siele te verliesen hadde, die hij bovenal extimeerde ende aen-

gaende t' gunt hem opgeleyt was, sich daerin ontschuldich kende,

twelck hy aen Godes oordeel refereerde ende ingevalle daer niet van

verseekert hadde geweest, sich wel in tijts van tlant buyten schoots
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soude begeven hebben, op welck seggen onse gecommitteerde hem tot

replique gaven, dat, wat syn schuit aenginck, yder wel bekent ende

onse meynende niet en was daerover te disputeren, maer hem neffens

d' andere ten besten raden, dat t' hooft in de schoot leyden, eer het te

laet waere en dat der Hollanderen lanckmoedicheijt niet wilden mis-

bruycken, allegerende te dien fijne diverse exempelen, die voorhanden

zyn als van Batta. Banda ende andere Indische quartieren, seggende

vorders jegens den Coninck, dat ingevalle ons bekent geweest waere

sy niet anders als t' verhaelde te seggen, wy haer niet souden gesonden

hebben, doch het daervoor hielden, off bij hem om een praetgen ge-

weest hadde.

Hem vorders recommanderende in presentie van de versz. Labou-

wers, dat ordre gelieffve te stellen om in breve een eynde van de sake

te maecken, vermits niet gesint waeren sulx lange wt te stellen, daerop

hy antwoorde, dat des anderen daech t' savonts de meermael verhael-

dcn Sawohy Toby met haer senden soude om eenige der principale

Labouwers by ons te brengen, dat van ons mede goetgevonden wiert,

doch hy conde (door hart weder) niet eer als den 5en (3en?) passato

vertrecken en quam den 4en ditto weder, medebrengende 14 cloecke

manspersoonen, wanneer den Coninck des avonts, al doncker zynde,

op ons liet versoecken, dat hem de meermael aengevoerde twee per-

soonen wilde toesenden, vermits haer wat sonderlings te communiceren

hadde, twelck naer eenich bedencken en met advijs van deselve, op

hope dat ijets goet souden verrichten, deden, haer doende met eenige

musquettiers accompagneren, welcke in syn logement by hem comende,

maeckte hy een groot relaes van syn wonderlijcke getrouwicheyt tot

de prince en seyde, dat volgens den eedt, aen d' heer Genal. Bot sal.

gedaen "), gehouden was, al t' gunt hy, de Hollanders eenichsints tou-

cherende, quame te vernemen, haer in alle cinceriteyt aen te dienen en

sonder hun advijs niets gewichtichts by der handt te nemen, op welcke

groot exordium ^'') de enarratie volchde, dat alle de principaelste La-

bouwers gevonden waren en op hem versocht hadden, dat haer met

eede wilde belooven van hun niet in onse handen te leveren, ingevalle

niet conden accorderen, twelck niet sonder ons advys hadden willen

doen, waerop hem tot antwoorde gegeven wordt, dat hen sulcke toe-

segginge wel mochte doen, vermits onse meyninge niet en was ons met

eenich bedroch te behelpen, waerinne hy sich scheen grootelix te
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verblyden en toonde wterlyck, dat hem de saecke wonder ernst was.

Wat hem daertoe moveerde, sullen t' syner tyt hiernaer onse be-

denckinge op voorstellen, gelyck hier voyren eenichsints aengeroert

hebben, Syn seggen noch al synde, dat men haer wat moste invoegen,

een lockenbrootgen geven en dat het daernaer wel gaen soude, sich

toonende seer verstoordt op Juan Gibesidy, synen broeder Domingos,

seggende, dat men voor eerst met haer behoorde te dissimuleren om
d' andere niet ontydelyck t' altereren ende te gelegender tyt onder

t' eene off t' andere pretecxt in pace te senden, want, meinde hy, soo

lange die quanten in tleven waeren, de sake niet wel conde nochte

soude gaen, etc.

Onse gecommitteerde, duchtende, dat hy sulx voorgestelt hadde om
haer de pols te tasten en sijluijden, uyt onsen naeme daerin met hem
overeencomende, hij d' andere sulx heijmelijck mochte openbaeren,

waerdoor de aireede ten deelen versachte gemoederen met groote[r]

weerborsticheijt als te vooren jegens ons mochten ingenomen ende

tot eenige desperate resolutie getrocken werden, hem, als hier voyren

verhaelt, andermael seyden de Hollanderen gewoonte niet te wesen

haer hun gegeven trouw ende woort te breecken, nochte dat lust tot

bloetstortinge hadden, als sulx eenichsins conden voorcomen, en syn

soo naer diverse complimentos van haer gescheyden, hy seggende, dat

dadelijck by de Labouwers gaen ende haer t' gepasseerde aenseggen

soude.

Des anderen daechs de voorseyde twee persoonen op syn versoeck

weder by hem gecomen zynde, vonden hem alleenl. met den Sawohe

Tobi geaccompagneert, wanneer seyde veel moeyte gehadt te hebben

om de Labouwers te bewegen opt toegeseyde vrygeleyt by ons te ver-

schynen ende is met de 14 verhaelde mannen by ons gecomen, waer-

onder waeren dese Juan Gibessidij met Domingos synen broeder,

qimalaha Woote, Juan la Cueira, Juan Bucitij ende eenen Satija, al

tesamen principale Labouwers, waerby den Mardycker, Thomas ge-

naemt, sich gevoucht hadde. \Vy bespeurden aen t' wesen van dese

14 persoonen, dat niet soo diedewyle '") nochte ongesien waren, als

den Coninck in teerste gesecht, maer ons een praetgen in de handt

gestopt hadde, doch lietent ongemerckt doorgaen, Qimalaha Woote

(die den cockuin ^^) is) voechde sich aen thoofdenent van onser leger-

plaetse, toonende een blijt ende nedrich gelaet meer als eenige van
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d' andere. Juan la Cueira, als die best in de Maleyse tale ervaren was,

dede t' woort in t' eerste en seyde, dat hy, t' hier voyren verhaelde syn

medegeselien in tgnal. gerapporteert hebbende, hun al tsamen daerin

seer verblyt ende datelyck geresolveert hadden op ons woort aff te

comen, twelck by tyden van d' Heer Gouvernr. Lefebvre niet souden

gedaen, maer liever al tesamen gesturven hebben, waerop hun seyden,

dat soodanigen praetgen aen d' eene syde stellen mosten, souden men
met haer handelen, geit mede den Coninck, die sich geliet, off daer seer

in t' ontvreden was, wanneer Quimalaha Woote seyde, dat gecomen

waeren om hun ons t' onderworpen, wy mochten met haer naer wel-

gevallen handelen. Wy seyden hierop, dat t' verleden jaer in Amba.

verstaen hebbende t' gepasseerde met haerl. ons daer grootelix in

bedroeft hadden en dat vermits de sonderlinge affectie, die haer toe-

droegen van de tyden des Heeren Genal, Both za. welcke toegenegent-

heyt gedwongen waeren geweest tselve jaer ons op Batchan te ver-

voegen om te ondersoecken, off de sake conde modereren, dan

syluyden (f onser grooter leetwesen) alsdoen geen gehoor willende

geven, was genootsaeckt onverrichter sake weder te vertrecken ende

de heer Genal. ons wedervaren te relateren, die sich daerover seer

t' ontvreden thoonde en ons committerende om d' heer Gouvernr.

Ie Febvre (wiens tyt twee jaeren over geexpireert was) te verlossen

ende t' gouvernement wt syner E. handen over te nemen, andermael

ordonneerde t' stuck (gelyck alsdoen geschiede) te hervatten ende haer

de deure van genade andermael te openen ende ingevalle halstarrich

gebleven hadden met des Conincx assistentie andre middelen te ge-

bruycken ende dewyle wy doen sagen, dat gesint waeren t' ongehoor-

same leven te verlaten ende thooft in de schoot te leggen, hadden ons

daerin seer verblijt ende waren genegen al t' gepasseerde uyt den name

van de gemelte Ed. Heer Genal. aen den syde te stellen, mits conditie

dat hun voortaen, als goede ende oprechte Christenen en getrouwe

vasalen van d. Ed. Hooge ende Mog. Heeren Staten Genal, der Ver-

eenichde Nederlanden, syn pree. Ex.tie van Orangie etc. en de Genie,

Geoctroyeerde Oostindische Compe. toestaet, dragen, haer metten

eersten in haer voorige negrij by tfort metterwoon begeven ende ander

soodanich opperhooft submitteren, als U Ed, ofte wy wt U Ed, name

goetvinden sullen te stellen.

Welcke presentatie zy met een bly gelaet aennemen en versochten
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daervan een schriftlycke acte, namentlyck eene voor haer en dierge-

lijcke, die den Coninck bewaeren souden om in toecomende, tsy door

veranderinge van Gouverneurs off andere overhooffden, (des noots

zynde) daermede te behelpen, alsmede tgemeene volckje (noch in tge-

berchte zynde) van de overgroote vreese te ontlasten ende des te eer

tot wederkeeren te bewegen, twelck haer toeseyden, onder conditie

dat hun al tsamen voor ons affscheyt van Lahabuha met haer huys-

gesinnen voor ons souden verthoonen om U Ed. sulx met t' eerste

vertreckende schip te mogen adviseren, geensints twyffelende, off dat

U Ed. sonderlingh welgevallen ende een groot behagen daerin scheppen

soude, waerin eenige swaricheijt maeckten, hun op de cortheyt des

tyts ende dat veel met siecken als andere onnut volcq belemmert

waeren, exuserende, dan den Coninck viel in haer reden en seyde,

dat hun daernaer mosten reguleren, hy soude haer met syn vaertuych

behulpich syn, al waer hetselve in persoone, sich gelatende, off dit

stuck hem seer ter herten ginck, duchtende, dat ingevalle sy haer noch

langer in tgeberchte onthielden, van de Tydoresen (die met een hondje

op de vaert waeren] mochten vernestelt ende wy van sooveel sielen

gefrustreert blijven sonder eenichsints mentie te maecken van syn

voorige pretentien.

Juan Gibessidij (die wel den meesten snap volgens syn oude ge-

woonte voerde) vraechde, off hun cocosboomen (die geconfisqueert

en de Compe. toegeeijgent waeren) neven drie bassen haer niet souden

gerestituteert werden, daerop hem ten antwoorde gaven, dat hun eerl.

ende naer behooren dragen souden ende daer niet aen twyffelen,

vermits het de Compe. op een weynich cocusboomen nochte 2 a 3

bassen niet aen en quam, waermede al tsamen wel tevreden schenen

te wesen ende wterlijck met goet vergenoegen van ons scheyden, naer-

dat ons d' een voor, den ander naer, tot een teecken van vruntschap

ende onderdanicheijt by de hant genomen ende die gecust hadden.

Des anderen daechs quamen Quimalaha Woote en Juan Gibesydi

nevens den Coninck by ons en versochten den toegeseyden pardon-

brieff, die haer gel. mede (volgens accoort van des daechs te vooren)

eenen aen den Coninck behandicht wiert, wellecke met groote eer-

biedinge ende wterl, blytschap ontfangen, waervan hiernevens copye

gaet, die alsoo geconcipieert ende bestelt hebben om haer contente-

ment te doen, de sake des te beeter te faciliteren ende d' ysers te
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smeden, dewyle het heet was, namentl, dat den Coninck sich soo gereet

thoonde ende t' stuck seer aenbont sonder (als meermael hebben) eens

van syn perticulier te reppen, anders alsdat malcanderen, te weten hy

de Labouwers ende de Hollanders in alle voorvallende occurrentien,

naer vermogen als oprechte vrunden en bontgenoten sullen te hulpe

comen, verhopende, dat U Ed. onse sincere meyninge ende goeden yver

dienaengaende ten besten duyden sal.

Tot den 12en passado hadden van Citchil Alij niet vernomen, die

denselven dach met syn gantsche hondje, 16 stux groote ende cleijne

corracorren, waervan 8 van teylant Macqian met meest alle de prin-

cipale van teylant, wtgesondert de twee sengagies van Cayowa tema-

dudo en temadaha ^"*), op Batchan aenquam, doch noijt bij ons ver-

scheen, dan sont ons een persoon, waerdoor ons van syn arrivement

liet verwittigen, syn lanck larderen op twachten naer de Macqianders

schuvende met veel meer andere onnutte praetgens onnodich te ver-

haelen.

Denselven persoon rapporteerde ons, dat den sengagie van Gnof-

ficqia dien morgen voor Capn. laot van de vloote geauthoriseert ende

dienvolgens met een vlagge op syn corra corra vereert was, in voegen

twee vlaggen wayden en Citchil Alij sich als Coninck liet respecteren.

Twelck onses oordeels streeken syn om desen sengagie, die den

Tarnataen ontwyffelijck wel weet ons toegedaen te wesen, door soo-

danige spatieuse tijtelen tot hem te trecken, dan wy gelooven, gelyck

eensdeels uyt syn reden, doen op Macqian waeren, verstaen hebben,

d' selve liever gerust ende thuys gebleven hadde, evenwel is hy daer-

door niet bewogen geweest syn dochter aen Hamsa (die daernaer lange

gestaen en gesecht heeft hem die met goetheyt off door harde middelen

aff te sullen dringen) te laten volgen, sich excuserende, dat den over-

leden Coninck Modafar eene syner dochteren hadde gehadt, die hem

genoechsaem door d' excessive aen haer gedane costen tot armoede

gebracht hadden ende oversulx niet gehouden was d' andere te geven,

die hy tot ophoudinge van syn huys van doen heeft.

Citchil Aly voornt. vertrock den Hen ditto met alle syn vaertuych

naer een baija, by den hoeck van Pannangbon liggende, om sijn corra

corra (soo hij uijtgaff) wat te repareren. Den Coninck van Batsian sondt

den 15en do. syn corra corra nevens eenich ander vaertuych tot behulp

(soo hij seijde) van de Labouwers alsmede om haer herwertscomste des
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te eerder te bevorderen, wien (namentl. do. Coninck) denselven dach

naer middach eenen jongen soon "') gebooren wiert, die hy by een wyse

vrouv/ geprocureert hadde en ter eeren vant Citchil Alij naer hem liet

noemen, welcken Aly hem een tamelyck present voor dien nieuw

gebooren soone sont en des avonts met syn hondje naer de baij van

Waijowa vcrtrock om sich ter gelegender tyt (gelyck men wtgaff) naer

Oby te vervoegen ende aldaer syn armade met sagu te versien.

Den 20en do, quam den sengagie van Cayowa met twee stux corra

corren by ons, die ons eenige missiven van Maleyen en Macqian be-

handichde, waeruyt verstonden, dat alles (Godt loff) in goeden doene

op deselve plaetse was ende de Tijdorees noch evenseer overal met

syn vaertuijch domineerde, die hem tot diverse malen verhindert hadde

syn dochter op Tarnaten voor den Coninck te brengen.

Dese dochter was van hem den Bassiander overlange toegeseijt, dan

hy genootsaeckt naer veelvoudige excusen en gedane voetvallen van

hem, Sengagie, syne gedane beloften te breecken ende deselve om rust

te hebben den Tarnataen te geven, twelck wy mede voor eene van de

oorsaken houden, waerover den Batsiander op do. Tarnataen t' ont-

vreden is.

Op dato des avonts syn alle de Labouwers met 13 stux groot ende

cleijne prauwen aengecomen ende des anderen daechs den 21en do.

by ons verschenen gelyck mede Donna Helena ende lieten op den-

selven dach de pardonbrieff in haerluyder presentie ten overstaen van

den Coninck publiceren, twelck hun wel scheen te behagen en seyden

gereetschap te sullen maecken om haer wooningen volgens accoort op

te slaen ter plaetse, daer te vooren gestaen hadden, verstonden wt een

van de haere, doen sich naer d' andere eenigen tijt in haer verlatene

quartier onthouden hadde, dat van eenige Tydoreesen, gewapent, die

over t' geberchte gemarcheert en in tquartier voorsz. gecomen waren,

verrast ende gevangen genomen was, die hem naderhant, siende, dat

van haer voornemen met het vertreck der Labouwers gefrustreert

waeren, relaxeerden en gesecht, dat met meijninge daer gecomen

waren om (ingevalle sy de versz. Labouwers daer noch gevonden

hadden) haer met lieff off leet soude gelicht hebben, twelck (ingeval

men hem mach gelooff presteren), Godtloff, geprevenieert is.

Denselven dach quam eenen expressen van Kitchil Alij, waermede

ons dede aenseggen, alsdat ter plaetse, daer hij lach, van ettelijcke
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Tydorese corracorren aengetroffen was geweest, daer hy tegen ge-

slagen hadde ende sont een ledich cruytvaetgen, daer hy seyde het

boscruijt wt verschooten te wesen, dat versochte, hem mochte gevult

ende eenige cocuslonten gesonden werden, twelck hem toestonden

ende Heten daer 25 Ib. in doen ende daernevens vier bossen cocuslont

hem gegeven.

Den Coninck versocht een metalen stuxken, 3 Ib. yser schietende,

(dat op tfort staet) om op een corra corre te setten, daermede hy dien

avont tot assistentie van Citchil Alij seijde te willen varen, twelck hem
naer veele excusen ende weygeringe eyntlyck toestonden, dan hy ver-

trock niet eer als den anderen daechs, synde den 22 en ditto.

Wy, bemerckende, dattet op een sammelen wtvallen wilde, onse

indispositie hoe langer soo meer toenam, den tyt om de schepen yder

na t' sijne te despacheren verliep, hebben ons op denselven dach in

Orangien geimbarqueert, niettegenstaende den Coninck voornt. ver-

sochte, dat tot syn wedercomste wilden tarderen ende onse reyse daer-

mede naer Maleijen gevordert ende t' jacht Munneckedam om t' houdt

voor Macqian, zijnde in de 80 lolarybalcken nevens ettelycke sparren,

te lossen, naer Gnofficqia gelast te seijlen.

Wy hadden verhoopt aldaer op Batsian goede quantiteyt nagelen

volgens de belofte van den Coninck gevonden te hebben, dan bespeuren

op onse aencompste, datter niet meer als 580 cattij suyvere nagelen

onder den coopman berustende waren, die wij in Munneckedam voorsz.

scheepten.

Wij lieten ondersoeck doen, waer het mochte haperen en bespeurden

sulx niet door gebrecq van een goet gewas toegecommen te wesen,

maer alles op den Coninck geschoven wiert, die sich niet met een

redelijcke erkentenisse willende laten vergenougen, syn onderdanen

{als sy nagelen gepluckt ende naer behooren gebenefitieert hebben)

affneemt, sijn gadinge behout ende haer, t' gunt daer aff missen wil,

toeleijt, waerdoor haer den lust benomen wert om nagelen te plucken,

meerder vordel wetende te doen met sagou maecken en visschen.

Daerbij noch gevoecht (twelck oock geen cleyn opstakel in tplucken

der nagelen geeft), laet hij niet naer haer dagelix te travalljeeren met

onnutte bouwingen van huijsen, corracorren ende maecken van speel-

jachten, in somma t' waere niet te wenschen, dat dit snaecxken eens

lange wiert, vermits ontwyffel. niet naerlaten soude te trachten om
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ons soo seer als die van Ternaten te steecken, welck voor hem ont-

sachlijcke macht hem dwingt (als hiervoijren verhaelt) onder onse

vleugelen te schuijlen ende soo den goeden knecht spelen, gelyck in

tstuck van de Labouwers gebleecken is, wel wetende, de Hollanders

by eenen grooten berch die twee negrijs affscheyt, namentlyck d' een

groot en d' ander cleijn syn, te vergelijcken, welcke berch de machtige

verhindert d' andere t' onderdrucken, waerop hem van onsentwegen,

soodanige discoursen voorvallende, gesecht wiert, dat wel behoorde

sorge te dragen, desen berch van den grooten negrij niet gemijneert,

maer naer syn vermogen hoe langer hoe meer gestyft werde, twelck

is sorge te dragen, datter jaerlix goede pertije nagelen gepluckt werden,

twelck die corroboratie van den berch is ende vorders, de mineurs

vernemende, de wachters daervan te waerschouwen, wanneer hy met

sijn cleijne negrij in esse blijven sall en anders ofte van dien berch

verplettert off door de groote negrij vernielt werden, waerop groote

beloften volchden van t' naeste mousson veel nagelen te sullen leveren

ende den prins van Hollant totten wtersten toe getrouw te sullen

blijven, waervan den tyt d' effecten sal openbaren, ommers ist soo, dat

ons de vrcese, die hij voor des Tarnataens heerschappiesucht is heb-

bende, grootelix in tstuck van de Labouwers gevordert heeft ende

apparentl. hem dwingen sal (tensy hy daerom door eenige middelen,

daer wy voor alsnoch geene voorhanden sien, ontlast werde) syn woort

te houden.

Den coopman Vollenhove -") bevonden sich soo taliter qualiter in syn

administratie gehouden te hebben, niet dat eenige fraude conden be-

vinden, maer door al te groote onnachsaem- ende slofficheijt veel

dingen in oordeel geraeckt waeren ende hebben hem volgens ordre,

van d' Heer Gouvernr. Lefebvre op syner Ed. vertreck gelaten, alsmede

vermits t' verhaelde gelicht ende een Anthonio vanden Eeden ''), ge-

wesene ondercoopman op Gnofficqia (van wien den oppercoopman Sr,

de Meyer goede getuygenisse gaff), in syn plaetse gesurrogeert, mits

dat sich voor den tijt van drye jaeren voor coopman onder een redel.

tractement verplicht heeft de Compe. drye jaeren te dienen.

Wy hebben gelast alle de cleden te visiteren, waeronder veel gantsch

onbequaem ende door lanckduyrich leggen en geenige bevonden daer

noch wat aff te verwachten is, welcke altsamen geinventariseert ende

affgesz, sijn ende daer gelaten tot U Ed. naerder ordre, waervan de
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memorie door den Oppercoopman Sr. Dortmont "^) aen d' Heer van

Diemen gesonden wert, in voegen aldaer niet dan suyvere effecten

resteren.

De verlossinge hebben tot yders contentement gelyck mede voor ons

vertreck van Macqian op teylant laten doen en eenige persoonen onder

een redelyck tractement, volgens den voet, door d' Heer Gouverneur

Lefebvre daerin gebruijckt, t' fort met 46 blancke coppen tot U Ed,

ordre ende van vivres voor een jaer, eer meer als min, ende rantsoen

met goede nieuwe pallissaten versien, gelaten, doch seer sober van

getrocken cleden ende dat door onse al te groote schaersheijt. Den

merinho van de kercke aldaer, met namen Sebastiaen Samudy ^^)
, een

man, die de Compe. hoewel een Spanjaert, veele jaeren getrouwel.

gedient heeft, vonden goet mede herwerts te brengen om met een

Chinees jonckgen, dat den 3en April passado hier van Mindanao met

schryvens van den Coninck aldaer aen den Gouverneur in de Mol-

lucqos (waervan hiernevens copije gaet) g'arriveert is, derwerts te

senden met soodanich eenen brieff aen dien Coninck, als U Ed. uyt

de nevensgaende copye sal connen sien, welcken persoon met selve

jonckgen den Ten deser onder seyl gegaen ende des anderen daechs

buyten Hyry, sijnde van eenige Tydoresen [soo men secht) aenge-

troffen, t' jonckgen verovert, in de brant gesteeken ende hy aen den

Spanjaerden vercocht is. Off hier niet wat van de Tarnataense minee-

dicheyt onder gemencht zij, bevelen den Almogenden, die den onge-

luckigen persoon te hulpe comen will.

Wij arriveerden den 30 do. sonder Macqian in pasant aengedaen te

hebben, (Godt loff) voor Maleijen, de sieckte van bero bero als ander-

sints seer in ons d' overhant genomen hebbende, die wy verhoopten

mette veranderinge van plaetsen ende t' gemack, dat ons alhier op

Maleijen beter als elders conde aengedaen werden, soude verminderen,

vonden alles nevens de hier gelatene vrunden in goede doene, stelden

dadelyc ordre, dat het timmerhout, twelck in Orangie geladen was,

gelost wierde om tselve schip tot de Mindanaonse beseyndinge te pre-

pareren, waerop t' jacht Monickedam den 4en stanty hier mede te

reede quam, al thout op Gnofficqia gelost hebbende, gaven oock dade-

lijck last om tselve totte Battavise reyse gereet te maecken, vermits

(volgens seggen van den schipper) een nieuw fockemast, stenge ende

groote ree van nooden hadde, die hem uyt het oude ronthout van taff-
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gefevde jacht den Arent (dat ten naesten by gesleeten was) lieten

maecken,

In compe, van t' selve jacht quam den Sengagie van Cayowa, door

wien Citchil Aly aen den Coninck adviseerde van de rescontre mettc

Tydoresen, die hem ter plaetse, daer hy met syn armada ten ancker

gelegen, met seven stux corra corra comen bestoocken hadde ende

van verre eenige vruchtloose schooten op hem gedaen, gelyck mede

uyt sommige syner corra corren geschiet was ende sy soo sonder meer

van den anderen gescheyden waeren, namentl. hy Alij naer Obij ende

d' andere haer weechs, die volgens loopende tydingen seer in Bachan,

op Caijowa ende ontrent Macqian gedomineert ende den Sengagie

Cayowa tomadudo gevangen genomen hebben.

Ed. Heere, tot hier toe hebbe uyt den naem van d' Hr. President

Gilles Seys sa. die den Almogenden gelieft heeft den lOen deser des

morgens de clocke ontrent 7 uren van de sterfflyckheyt t' ontlasten

ende ons daer door te toonen, wat wech mede ingaen moeten, vermits

sijn E, t' sedert op Batchan aen lant tradt, (als hier over voyren verhaelt

is) tot deselve ure, dat in den Heere gerust is, van tgebruyck synder

handen ende voeten ontbloot is geweest, gesz. Den Almogenden wese

syn siele genadich en d' onse, als het syne Goddel. Mat. gelieven sal.

U Ed. oodtmoedich biddende, dat meer den goeden ende oprechten

yver als den geringen styl gelieft aen te sien.

Den presenten Raet (soo aen lant als op de schepen) wiert datelyck

vergadert, alle de soldaten gelijck mede die matroosen van taffgeleyde

jacht den Arent op de bolckwercke gecommandeert te gaen ende hun

in de wapenen langs de borstweringe te vervoegen ende soowel deselve

bolckwercken als mede de gardynpoorten, te lande waert streckende,

geslooten.

Daer wiert goetgevonden niet gewichts by der hant te nemen, voor

ende alleer den oppcrcoopman van teylant Macqian, als een van de

cappitaelste officieren in de Molucos, present waere ende tot dien

eynde t' schip Orangien (dat gereet lach) datelyck derwerts gesonden.

Interim wierden in presentie van de voorsz. Raet alle de kisten,

casten ende coffers, die d' heer president sa. ontruymt hadde, met

drye verscheyde signetten gesegelt ende den Coninck van die subite

veranderinge verwitticht ende gebeden, dat ons doen wegen t' sluyten

der bolwercken ende gardynen niet gelieffde ten quaetste te duyden,
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vermits, gelyck niet en twyffelden, off syne Mat. waere sulx mede wel

bekend door lange ervaringe geduyrende syne residentie in de Ma-
nillas, tselve soodanige occurentie onder d' Europise natie een wijse

is, met diergelijcke complementos meer, daer hy ons niet op schuldich

bleeff ende op talderhoochste goede wacht te houden recommandeerde.

Des anderen daechs, t' doode lichaem al in een toegedrevene ende

gepecte kiste (om tselve des te langer boven d' eerde te mogen houden,

vermits seer mismaeckt begonde te werden) beslooten synde, quam
hy met een cleen gevolch boven, ons alle behulp in voorvallende saken

presenterende, daer hem op thoochste van bedanckten en versoeckende

(vermits d' Heer Gouvernr. Lefebvre t'lijck van synen antecesseur

Modafar in taccompagnement met een Compe. soldaten vereert heeft),

dat soo wanneer t' lichaem van d' heer president ter eerde soude

gebracht werden, hy van gelijcken reciproquelijck soude mogen doen,

twelck hem toegestaen wiert, vermits daer geen swaricheyt in te

maecken was, doordien de plaetse, daer d' dooden begraven werden,

dicht onder ende tusschen de twee principale bolckwercken, t' Reael

ende t' Groote Orangie genoemt, staet ende wy ons voor eenige magi-

natien ende sinistre attentaten wel conden verseeckeren.

Den 13en ditto des morgens was t' schip Orangien weder alhier te

reede ende den oppercoopman van Macqian aen lant gecomen, uit

wien verstonden, dat de Tydoresen tsedert vertreck van Citchil Alij

wel vyftich Macqianders soo doot geslagen als gevangen genomen

heeft, wat hieruijt volgen wil, staet te verwachten.

Twiert goetgevonden t' lijck van d' Hr, President dienselven naer-

middach ter aerden te brengen en sulx den Coninck aengedient, die ter

bestemder tyt met twee Compe. Tarnatanen, yder ontrent 50 man

sterck, (waeronder 30 a 40 roers) met alle syne adel, statel. compa-

reerde, door ons met een troupe van 80 musquettiers ende alle de

cloeckste mardyckers met schilden en swaerden aen den guardyn-

poorte, naert tarnataens quartier streckende, ingehaelt ende boven op

de Ed. Comps. huys gebracht, namentlyck hij met weynige van synen

adel, blyvende de reste omleech in tpleijn, synde de voorsz. gardyn-

poorte weder geslooten, Aengaende den Raet, was ydereen voor sich

selffs wel met sytgeweeren ende pistoolen versien ende hadden daeren-

boven een troupe van vyffentwintich goede musquetten tot reserve,

die nevens 20 picqueniers binnen den cringh op de Raet verz. pasten
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sonder haere musquetten te lossen, Uyt de schepen, terwyle voor geen

galeijen te bevreesen stont, hadde alle de matroosen, die eenichsints

conden gemist werden behalven t' volck van den affgeleijden Arent

gelicht, op de bolwercken verdeylt, gewapent ende de borstweringen

met piecken, t' mardyckersquartier rontom affgeslooten en de schilder-

huysen met dubbelde schiltwachten beset, invoegen met de hulpe des

Almogende geen swaricheyt te verwachten stont, t' welck onder den

naem van chera atasangis -*) off op de Europese wijse (als vooren

verhaelt) doorginck.

Tlijck, om t' welcke te dragen alle de schippers ende oppercoop-

luyden geordonneert waeren, affgebracht zijnde, hebben d' oppercoop-

luyden Dortmont ende Wagensvelt den Coninck tusschen beyden

genomen ende syn t' selve gevolcht, gelyck ydereen van den Raet ende

andere naer advenant haere qualiteyt, deden ende is alsoo met alle

mogelycke eere ter aerden gebracht ende alles (Godt danck) wel aff-

geloopen.

Des anderen daechs wiert by den Raet goet gevonden, dat men een

ondersoeck doen soude, off den Spaensen Gouverneur tot verlossinge

van de gevangene merinho verstaen wilde, daerop hy den voorsz, Raet

met soodanige munte betaelde, als U Ed, uyt de nevensgaende missive

van denselven Gouverneur sal connen bespeuren, waerby het lieten

berusten ende hebben naderhant verstaen, dat hy mette coorde ge-

straft is, den Almogenden wil syn siele begnadigen.

Interim voer den Raet voort in tvisiteren van d' Heer President za.

naergelatene pampieren off t' ondersoecken, off syne E. geduyrende

syne sieckte eenige schriftel. instructie op tverkiesen van eenen synen

successeur off andersints naergelaten hadde, waervan door den opper-

coopman Sr. Dortmont copie aen d' heer van Diemen gesonden wiert,

gelyck mede de rek. van tprovenue syner vercochte goederen en wat

oncosten in sijn sterffhuijs gedaen sijn ende syn Ed. voor syn afflyvi-

cheyt genooten heeft, daer wiert niets bevonden en oversulx des

anderen daechs den raet weder vergadert, wanneer naer aenroepinge

des Goddelycke naems, ten eynde syne Mats. gelieffde in de vergade-

ringe met syne wysheyt ende Goddel. kennisse (gelieffde) te presi-

deren, g' arresteert is, t' gunt U Ed. in dese nevensgaende copie van

resolutie sal gelieven te sien, welcke volgende den provisioneel presi-

dent des anderen daechs openbaerl. met toestemminge van ydereen
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geauthoriseert is; den Almogenden geve, dat alles t' syner eere, wel-

stant van tgemeene beste ende syner bysondere sielen salicheyt gedyen

mach, totdat U Ed. anders gelieve tordonneren.

Wat instructie den fiscael Ottens medegegeven en hoedanich aen de

Coningen van Mindanaon, Boaya en Serranganij gesz, is ende wat
schenckagie volgens ordre van d' Ed, Hr. Lefebvre met goetvinden

des Raets daernevens gesonden werden, refereren ons aen de nevens-

gaende copijen, twelck alsoo naer ons best begrijp en geringh oordeel

naer gelegentheyt des corten tyts gestelt hebben, verhoopen, U Ed.

naer Uwe Ed, gewoone discretie alles ten besten duyden sal.

Hij heeft mede een cargasoen van ƒ 19263//18//12, gelijck U Ed.

wytloopiger uyt de specificatie van dien (welcke door den meergem,

ten oppercoopm. Sr. Dortmont d' Hr, van Diemen toegesonden wert)

sal gelieven te bespeuren. Den Almogende geve, dat hy t' selve tot

meesten vordele van de Ed, Genie. Compe. tot behulp en verlichtinge

van haer groote lasten beneficieren ende Uwer Ed, tsyner tyt soo-

danich rapport doen mach, dat deselve Compe, in toecommende door

den handel van die quartieren als andere vorderlycke exploicten, die

der souden mogen voorvallen een merckl, solaes gevoelen ende den

Spanjaert, onsen algemeynen vijant, grooten affbreuck gedaen en den

trotsen, ondanckbaren ende wrevelmoedigen Tarnataen tot meerder

redelyckheyt ende beeter gehoor gebracht mach werden,

(Volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II p, 140/141),

Aengaende de nagelen, daer wist hij niet veel mouwen aen te stel-

len dan schooff het op de Macqianders, dat die daer naerlatich in

geweest en syn ordre niet gevolcht hadden, doch hy soude jegens t'

aenstaende mousson daer andre ordre in stellen, waermede ons moste

paijen laeten,

Aengaende syn vertreck, daer hy van secht, can in ons niet comen,

vermits hy syn saken daer niet naer aenstelt, maer wel veeleer, dat

hij wachten sal, wat secours uyt de Manillas comt om sich daernaer

te reguleren. Hy persisteert noch al in tmaecken van groote eyschen,

ja die vergrootende, gel, U Ed, in syne hiernevens gaende missive

(welcker inhout met duytsche letteren op Tarnataens doen stellen ende

oock naer ons begryp getranslateert hebben), in deselve gebruyckt hy

de streecken van de vos, mogelyck meijnende, dat Wagensvelt de rave

slachten ende hem door soodanige recommandatien ende onnodigen
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loff met het haekgien laten gaen strijdeen ofte groote schenckagien

soude doen, dan hy sal sich met de hulpe des Almogenden in syn

meyninge bedrogen vinden, bidt derhalven aen U Ed. seer oidtmoedich,

tselve daer voor gelieft aen te nemen ende niet ofte sulx door syn

toedoen geschiet vifare, want tot soodanigen swaeren last te swack kent.

Aengaende den tolck, die is niettegenstaende synen tyt noch niet

geexpireert was, door d' Hr. President Seys sa, syn vrydom vergunt

ende dat vermits hem niet alle veel toe en vertrouwde ende suspitie is,

dat hy den Tarnataen, meer als een persoon van soodanigen bedieninge

betaemt, toegedaen is.

Wy en connen niet naerlaten tot een besluyt van de acten deses

Coninx U Ed. eene commedie (den 19e deser geschiet) te relateren,

ten eynde U Ed. moge sien, tot wat een onbeschaemtheyt hy vervallen

is, meynende mogelyck de preuve te doen van tgene boven wegen den

vos ende rave verhaelt hebben, daer geensints aen twyffele, welckc

op dese wyse geageert wiert.

Onse Mardijckers, in tbosch wesende om ordinarie nootwendicheden

voor t' fort te halen met een escorte van 36 musquettiers onder t' beleyt

van eenen sergiant, vernamen een Tijdoreese praeuwe niet een eure

van de strant, daer eenige musquettaden van d' onse t' ontydich opge-

daen en syluyden wt de voorsz. praeuw met een bas geantwoort wier-

den, in voegen een Mardycker in syn lincker arm een quetsure ontfinck.

Wijluijden, sulx hoerende ende beducht wesende, off meerder swari-

cheyt mochte zyn, lieten een goede pertije musquettiers gereet maecken,

om off d' onse haer assistentie van doen quamen te crygen ende be-

lasteden alle de matroosen van de schepen (die mette boots aen lant

waren) op de bolckwercken te gaen, deselve toe te sluyten en dat sich

ydereen veerdich houden soude, interim liet de Coninck op ons ver-

soecken (even ofte seer sorchvuldich voor ons welvaeren ware), dat

doch niet veel volcq uytsenden, maer hem wachten souden, vermits

hij beducht was, off den vijant ergens met een groote macht in embu-

chada mochte leggen ende dat men hem dan met gelijcker hant opslaen

soude. Wy lieten hem voor syne groote sorchvuldicheijt bedancken ende

vresende voor eenen storm naer alsulcken moyen sonneschijn (dewyle

hoorden, t' schieten niet en continueerde) ontbooden onse parthye met

alle de Mardyckers terugge en belasten ydereen te gaen, daer hy be-

scheyden was, ondertusschen wierden groote preparaten int Tarnataens
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quartier gemaeckt, men valt met groote furie te water ende te lande

uijt, ja den Coninck selve; twee tydoreese praeuwen commen voor den

dach, men begint met falcoenen, bassen en musquetten te chargeren,

even off malcander vernielen soude, welcke spectacul wy van den

thoorn aensagen, eyntlyck den Tydorees vaert sijns weechs, den Tar-

nataen keert wederom, den Coninck imbarqueert in een gilalo ende

comt met eenen groeten buha weder en sent ons den jongen Coninck

van Gilolo ''*) om t' excuseren, dat (doordien vermoeyt, onsen tyt van

middachmael houden voorhanden is) niet boven comt, in somma goede

kinderen, t' vereken wel gewassen, groote vianden van de Tydoresen

ende vrunden als olifanten met de Hollanders ende dit moste voor

tvertreck van Monnickedam geschieden, ten eynde d' Ed. Heer Genal.

daervan verwitticht werde. Ende ten eijnde sijn Ed. noch meer den

goeden ijver om den prins te dienen bespeure, soo sendt hij 10 mannen

naer teijlant Macqian met expresse last om sorge te dragen, dat de

nagelen tegen t' aenstaende mousson gepluckt ende de Hollanders

gelevert werden, welcke 10 persoonen hy versoeckt, met een van de

twee schepen passagie daertoe verleent ende de principalen (die syn

residentie op Gnofficqia houden sal) aen den oppercoopman aldaer

gerecommandeert werde. Wat wtcomste alle dese practycque noch

hebben sullen, mogen metter tyt verwachten.

Tenwaere het affleggen van den Arent geweest, tsoude hier sober

met volck, in twyffel gestaen, ofte men met de Mindanaose beseyndinge

voortganck gehadt soude hebben, vermits op tvertreck van dese schepen

by de vyftich mannen pladt te bedde leggen ende dat al aen heete

coortsen, die hier jegenwoordich ende oock onder de Tarnatanen ende

Mardyckers regneren, invoege om de luyden niet op de bolckwercken

te laten in haer vuylicheyt vergaen ende opdat de gesonde daerdoor

oock niet geinfecteert soude werden, genootsaeckt syn geweest t' hos-

pitael te vergrooten, dan dat isser aff, dat eenige wat beginnen weder

te convalesceren ende aengaende de verlossinge, het daer redelyck

mede toegegaen is, vermits hun ettelycke persoonen verbonden ende

voor niemant als de heijmel. lagen der Ternatanen te vreesen hebben

(daer met de hulpe des Almogenden wel sullen voor wesen), vermits

de Spangaert genouch te doen heeft met sijn eijge nest te bewaren.

Is voorwaer verdrietich, dat door gebreck van sytgeweer de aen lant

gecomene matroosen ongewapent moeten blijven; tot oude verroeste
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degens soude noch wel raet wesen, dan t' mancqueert aen scheeden en

draechbanden, twelck (onder correctie van U Ed.) seer qualyck voor

d' ooge der Tarnatanen comt, die op sulx scherpel. letten ende den

v^'ant daer v/el van connen verwittigen, dit en vermane niet, vermits

ons onbedachtel. laten voorstaen, dat U Ed. kentnisse van sulx heb-

bende, daerin niet (in) geremedieert heeft, twelck verre van ons sij,

maer alleenl. om U Ed. daervan t' informeren, vermits tselve (onder

verbeteringe) oordeele een saecke te wesen, streckende tot disrepu-

tatie van de Compe. ende niet tot eenich vordel.

De naergelaten particuliere papieren en obligatien van d' Hr. Presi-

dent sa. syn in een doosgen besloten, twelck met Comps. signet toe-

gese[ge]lt es ende aen d' Hr. van Diemen door Sr. Dortmont toe-

gesonden wert.

Hier voijren wert mentie gemaeckt van tjonckgen, waermede den

Coninck van Mindanao een present gesonden heeft, twelck syn 5 goude

ringen, deselve werden van gelycken door den voorsz. Dortmont ge-

melte heer van Diemen toegesonden, ten eynde U Ed, daer na goet-

vindinge aff gelieve te disponeren.

D' Hr. President sa. verhaelt in syn missive aen d' Heer Gouvernr,

Philips Lucasz, waervan hiernevens (als voyren gesecht] copye gaet,

van een procuratie door den Coninck van Ternaten aen Citchil Aly

gepasseert om de saecken in de quartieren van Amba. te beslechten,

als breder daerby te sien is, welcke van gelycken U Ed. toesende, als-

mede seeker spaens pardonbrieffken, waervan syn E. in deselve missive

gewach maeckt, waeraen U Ed. sal gelieven te bespeuren, hoe treffel.

met dit trouwloos Moors gebroetsel ingescheept sijn.

Item is syn E. daerin vermanende van seeckere drye Spanjaerden,

deselve nevens noch eenen andren, den 3en Juny passato overgecomen,

die sich voor een gereformeert sergeant wtgeeft, werden met dit jacht

op haer versoeck costy gesonden. De drye weeten volgens haer seggen

goet onderrecht van de gelegentheyt van den Tydoor te doen en d'

andere van Calamatte en Donjijl, alwaer in garnisoen gelegen hebben.

Uyt deselve sal U Ed, (soot U Ed. gelieft) connen van soodanige ge-

legentheden verstaen, alsmede wat van de lichtinge der ervarentste

soldaten uijt de Molucqos voor Tayowan, waervan de geruchten grooter

als deffecten syn, aen te nemen sy, weshalven ons daeraen sullen ge-

dragen.
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(De volgende twee alineas zijn afgedrukt Bouwstoffen II p. 141/142.

Lees p. 141 r. 9 v.o. voor „wij welen" „myden". Na. „hiervan te be-

stellen" volgt:) dan verhoope d' onse haer principale affairen al sullen

verricht hebben, eer tselve daer sal gecomen syn, vermits soo haest de

tydinge gecomen was van de ongeluckige gevanckenisse des Merinhos

van de kerck, vervoechde sich eenen loosen quant, met namen Cana

Cana (die wat duijts spreecken can), met een loos praetgen aen boort

van tschip Orangie ende besach tselve onder en boven (gelyck den

oppercoopman Sr. Noijen '"") ons seyde) waerdoor ons datelyck inviel,

dat den Spaensen Gouvernr. den Coninck van ons desein geadviseert

en op hem versocht hadde, tselve wilde laeten besichtigen, van hoe-

danigen deffentie het sij, daer (onses geringen oordeels) niet veel aen

gelegen is, vermits het wel besien mach werden,

Theeft oock syn bedencken, off den Coninck dit jonckgen niet den

Spaensen Gouvernr. ten gevalle derwerts depecheert om door alsulckc

middlen advysen in de Manilhas ende d' omliggende quartieren te

geven van ons desein, gel. hy ten tyde van d' heer Gouvernr. Lafebure

tot diergelycke eynde derwerts sont, dan tschip Orangie is met de

hulpe des Almogenden voor een cleyn gerucht (vulgare gesproocken)

niet verveert.

Wy hebben den overslach van de resterende rys over alle de forten

in de Mollucqos doen maken ende bevonden, dat se noch ruym voor

een jaer geprovideert blijven, waernaer U Ed. sich sal gelieven te regu-

leren. Aengaende de resterende nootelicldieden, daervan wort door Sr,

Dortmont een lyste aen d' Heer van Diemen gesonden, gelijck mede

een stuck goutlaken, dat door al te hoogen ende excessive prys hier niet

can vertiert wierden, van gelycken 4 st. diamantringen, alsmede notitie

van alle de disparate ontvange schulden, jegenwoordich in de Mol-

lucqos synde.

Eenige vryeluyden ende Chineesen van hier, als op teylant Macqian

haer residentie houdende, hebben gelicentieert met dit jacht costy te

vertrecken, sommige derselver hebben in handen van den oppercoop-

man Dortmont eenich geit gelevert, gelyck U Ed. by de wdsselbrieven,

door hem daervan verleent, sal connen sien.

Item 3 Guseratten, die passagie tot op Batta. versochten, is tselve

vergunt, onder conditie, dat tusschen wege scheepswerck nevens de

matroosen sullen doen.
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Per t' voorsz. jacht werden twee vrouwspersoonen (volgens last van

d' Hr. President sa.) gesonden, van welcke d' eene, een getrout man in

Amboyna hebbende, denselven verlaten, haer op Orangien versteecken

heeft ende dacrmede herwerts gecomen, die tot noch toe in apprehentie

gehouden is.

D' andre, hoedanich den Raet haer gecondemneert heeft, sal U Ed.

by de nevensgaende copije van sententie als andere daertoe behoorende

documenten gelieven te sien. Van gelycken werden twee fyne priesters

(die in de kettingh gaen) gesonden. Hoedanich delict gecommitteert

hebben, meyne door d' Heer Gouverneur Lefebvre U Ed. sal gecommu-

niceert wesen, vermits ten tyde van syn Ed, gouvernement gesenten-

tieert syn, doch senden evenwel de copien ten overvloet hiernevens,

Noopende t' gundt U Ed. pr. t' jacht Munickedam wegen seecker

versoeck van den kerckenraet aldaer is adviserende, hadde d' Heer

President sa, in syn leven voorgenomen een predickstoel in de groote

sael van des E. Comps. huys te laten stellen, dan is tot noch toe vermits

veelderly occupatien ende verhinderingen niet in twerck gestelt, dan

sullen (ingevalle de gelegentheyt sulx toelaet) daermede voortvaren,

doch aengaende de schoolkinderen is niet besloten ende sullen op syn

voorigen beloop laten, totdat U Ed. anders disponeert.

Tgunt hospital belangt, U Ed. can uyt de nevensgaende attestatie (by

tleven van d' Heer President sa. beleyt) bespeuren, hoedanich daerin

gehandelt is, welcken voet tot U Ed. naerder dispositie sullen houden.

Den proponent Pieter Bonus ""') is door d' Heer President za. ver-

mits hy een missive aen den predicant exhibeerde, daerin verclaerde,

dat de proponenten in Amba. 13 ra. tot rantsoen genoten, van gelycken

soovecl toegeleyt tot U Ed. nader ordre.

Wat de cranckbesoecker Cornelis Jacobsz, ^*) belangt, die is pr.

tjacht Texel vertrocken. Doen d' heer president sa, nu jonxst op

Batchan was, insisteerde den sieckentrooster Blocq '") seer by sijn Ed,

om van daer verlost te worden, alle gevende veele frivole ende onnutte

redenen niet waerdich om gewach van te maecken, nochte U Ed, daer-

mede te vervelen, dan t' wiert hem affgeslagen.

T' is (cum reverentia tamen) schande, wat een huijs hy met sijn

vrouwe te samen houden, ommers voor sooveel in dien corten tyt, dat

daer waeren, bespeurt hebben, streckende tot quaet exempel van de

inwoonderen ende disreputatie van onse natiën. Wij hebben hem een-
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mael wt last van gemelte heer President met goede redenen ondergaen

ende tot affstant van soo een ongeregelt leven geraden, voornamentl.

hoe grootelix het de Laboiiwers (die wedergecomen waeren) tot groote

prejuditie van onse schriftelijcke religie schande causeren souden, met

meer redenen, tot die materie dienende, waerop groote beloftenissen van

onse raet daerin te sullen volgen gedaen heeft, t' ware wenschel. dat

syn woort hield. Het placquaet tegen de nagelsluyckers liet d' Heer

Gouvernr. datelyck na den ontfanck publiceren ende copye daervan

ter behoorlycker plaetse affigeeren, gelyck ter gelegender tyt op

Macqian ende Bachan van gelycken geschiet es, invoegen voortaen

niemant reden hebben sal om sich met ignorantie soecken t' excuseren.

De be\'indingen van de cargasoenen, pr. t' schip Orangien ende t'

jacht Tessel becomen, wort door den oppercoopman Sr. Dortmont ge-

adviseert, waeraen, alsmede t' resterende, de negotie concernerende,

ons gedragen, vermits d' Heer President za. hem een weynich voor syn

afflyvicheyt opgelecht heeft.

D' Heer President sa, in syn E. missive, pr. d. hr. Gouverneur Lefe-

bure aen U Ed. gesz. maeckt mentie van cement, twelck pr. abuys in

Texel niet gescheept was, hoe grootelix tselve (alsmede daernevens

een goede pertye clinckert) op Macquian van doen is, achten onnodich

te verhaelen, doch can niet te stade comen, tensy U Ed. een metselaer

sende, die kennisse heeft om cisternen te maecken. Intrim blyft t' fort

van Gnofficqia voor 4 maenden water in vaten ter noot geprovideert.

Wy hadden voorgenomen de sepulture van d' Hr President met een

matige tombe te versien ende daertoe in der haest een cleijn calckho-

ventgen van de alreets opgesamelde steen te maecken, dan, den Coninck

sulx vernemende, presenteerde ons de daertoe noodige calck van Xula

te verschaffen, welcke presentatie accepteerden onder toesegginge van

hem soodanige quantiteyt (onse calckhoven voltoijt ende wel geslaecht

zynde) weder te restitueren ende sullen eerstdaechs met het werck

voortvaren.

Wat quantiteijt nagelen van teylant Macquian zullen gescheept heb-

ben, connen U Ed. geen seecker bescheet geven, vermits geen advys

hebben, hoeveel naer taffscheyt van den oppercoopman Sr. Meijer van

daer soude mogen geint wesen, dan U Ed. sal hem pr. de facture, die

hem open mede gegeven wert, gelieven te sien. Van Maleyen werden

U Ed. toegesonden, als pr. voorsz. facture, 2315 catty suyvere nagelen,
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wat (onses oordeels) (doch onder correctie) d' oorsaecke sij van soo

sober nagelretour achten hiervoyren genoechsaem aengeroert te hebben

en cversulcx onnoodich te wesen daervan meer te vermanen Wat met

t' naeste mousson te verwachten hebben, sal den tyt leeren, aen gewas

ende groote beloften ontbreeckt het niet. Dit ende t' gunt U Ed. by de

nevensgaende copijen sal gelieve te sien, is, Ed. Heere, al t' gepasseerde

(voor sooveele t' onser kennisse gecomen sy) tsedert vertreck van d'

Heer Gouverneur Lefebvre, tweick vermits het voorenverhaelde in-

cident van des Heeren President sa. syn impotentie ende overlyden

alsoo gestelt ende naer ons cort begrijp op eenige pointen geglosseert

hebben, naer de corte gelegentheyt des tyts, U Ed. oidtmoedich bid-

dende, niet gelieft soo seer regardt te nemen op den geringen stijl als

wel den goeden yver, waermede tselve gedaen is, blijvende

hiermede

Ed. Erntfesten achtb. wijse ende seer voorsiennige Heere (naer onse

oidtmoedige gebiedenisse in U Ed. goede gratie) U Ed. tsamt U Ed.

lieve medegesellinne ende gantsche familie den Almogenden in syn

genadige protextie bevelende, die U Ed. een gelucksalige en voorspoe-

dige regieringe verleene. In tfort Malleyen op Ternaten desen 23en

Augusty Ao. 1628. Onderstont U Ed. dienstw. ende onderd. dr. was

geteekent

Piter Swagensvelt.

CCXIX. JAN JANSZ. VISSCHER,

KASTEEL NASSAU OP BANDA NEIRA 1 SEPTEMBER 1628 >).

Eerentfesten manhaften wijse voorsiennige seer discr. Heere.

Naer groetenissen ende wenschende U E. alles goets, is mijn jongste

aen U E. geweest den 26en April passado pr, de schepen Z. Hollant

ende Purmerent, verhoopende, voor desen in salvo by U E. gearri-

veert zyn.

Dese gaet pr. schip D' Briel pr. dE. Hr. Gouverneur Vlacq. Godt

Almachtich wil d' selve een goede voorspoedige reijse verleenen, dat

in corte by U E. mach arriveeren, waerbij U E. uijt zyne medegenome
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pampieren alsmede door mondelingh rapport genoechsaem ten vollen

verstaen sal, wat den staet ende gelegentheyt van Banda aengaet, maer

aengesien het leven der menschen niet seecker is, can derhalven niet

naerlaten van tvoorn.de U E. t' adviseren, waeraen niet tv^^ijffele, off

t' sal U E. aengenaem wesen.

Pr. schip den Briel is alhier gescheept, als volcht, te weten:

23512 catty notemuscaten, costen noch als vooren

d' 10 catty 1 Rl. comt 9484 cattij rompen a 10

cattij 1 Rl ƒ 8413//19//5

voor matten tot de voorsz. note , , . ƒ 137//14//

11760 cattij macis, bestaende in sockels 602, wegen

brutto 12011 cattij tst, pr. ho. 1 catty compt

net als booven a 1 Rl. yder catty ... ƒ 29988

Voor 890 pr. ledige sockels ƒ 283//13//12

Voor 299 bossen rottangh ƒ 254//3 - - -

Somma ƒ 39077//10//1

Wy hadden verhoopt U E. meerder cargasoen toe te senden ende

beter goet, tselve nu niet heeft connen geschieden door het lanck-

duyrich quaet weder. Van windt ende regen is tgoet meest affgevallen

onrijp ende het raepgoet valt nergens naer soo goet, als hetgeene ge-

pluckt wort, voornamentlijck d' noten worden by sulcke gelegentheijt

al rompen. Alle jaren blyven der de nooten meest over, d'in tgewas

Augusto vallen [de] en connen niet gescheept worden, overmits wel

4, 5 a 6 weecken op parparren over vier ende roock droogen moeten,

van dit gewas sullen naderhant seer weynich noten muscaten becomen

ende datter coomen sal, sal meesten rompen zijn.

D' ghewassen vallen hier driemael sjaers, eens in de maent April

ende Maij ende eens in de maent Augusto ende eens in de maendt

Decembr. dat is wel het cleynste gewas, daervan nu gants niet hebben

sullen, overmidts door het voorn.de quaedt weder niet alleene het oude

goet maer het jonge alsmede d' bladeren van d' boomen gevallen zijn,

soodat nu geen gewas verwachtende hebbe voor d' maent April eerst

commende.

Pr. d' E. Hr. Gouverneur Vlacq gaen mede d' balance van d' boecken

p. Aij ende het comp.r. Nassouw, waerby U Ed. sien can, wat d'

restanten alsmede d' ongelden bedragen. In teert, seedert het sluijten



1408 1 September 1628

van de boecken ulto. Febo, passado tot ulto. Julij passado, nota d'

uytstaende schulden wegens de vercoopinghe van slaven bedragen

ƒ 193976//18// 10, waermede quade schulden bevinden van diverse

persoenen, die doot zyn, alsmede die verarmpt zyn door twechloopen

van de Bandeneesen, ƒ 121624-2-, hetwelcke volgens U E. ordre wordt

affgeschreven op tComptr, Generael. U E, gelieve Banda daervoor te

doen crediteren, opdat metten anderen niet en differeren. D' restanten

van d'wtstaende schulden bedragen noch ƒ 72352//8//8, per welcke

voorn, schulden noch wel sullen wtstaen van 1 tot 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, jae het waer te wenschen, dat in 10 jaeren al betaelt mochten wesen,

soodat d' Compe. noch maer met intrest van haer geit van dese beste

schulden betaelt sal worden, ofte het waer, datter 2 a 3 jaer goede

gewassen achter den anderen mochte comen, het soude dan alles wel

ingetrocken connen worden.

Sedert onse compste alhier is het door d' E. Gouverneur Vlacq met

goede ijver ende naersticheyt soo verre gebracht, dat de wercken in

stant syn, als volcht te weeten het casteel HoUandia, eertyts Lonthor

genaemt, is met syn vier punten rontommen tot syn volcommen hoochte

gebracht, van binnen met een affdack aen d' suytsyde van t' fort, aen

d' eene syde van die poort, in tvoornde. affdack comt een losement

voor den luijtenant achteraen met een combuijs voor offecieren, aen

d' ander zijde een cortegarde ") voor soldaten met een combuijs, aen

d' Noortsyde van tvoorn. casteel is een huijs van 60 voeten lanck,

22 do. breedt, het onderste viercant is gheredt met sijn solder ende bij

provisie een cap van adap daerop gemaeckt. Aen dit voorn.de huijs

resteert noch te maecken het bovenste viercandt met een cap daerop.

In tcasteel Hollandia de drije nieuwe punten den Roos, d' Lelije, den

Anselijer moeten noch haer beddinge hebben, de stucken staen bij

provisie op divers gesaeghde swalpen, het huijs A. in tcasteel Nassouw

is gereet op tstrijcken van de pannen ende onder het \2 huijs vooreerst

noch met een vloer van plancken gemaeckt te worden om tot een rijs-

ruijm te gebruijcken.

De nieuwe begonne reduijt op Selamme heeft het onderste viercandt

syn volcommen hoochte aen d' zeecant ende aen t' lantsyde tien voeten

hooch, tegenwoordich hebben een calckoven gereet van 32 vadem, die

naer gissinge 1000 tonnen calcq sal connen wtleveren.

Aen d' Noortsyde van tcasteel Nassouw is onder handen een werck-
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huijs voor timmerluyden, messelaers, steenhouwers, smidts, sloote-

makers, cappiteyn des armes alsmede losementen voor cappiteijn ende

luijtenant met een cruytkelder, cortegarde voor soldaten, d' onderste

voordiepingh sal 8 voeten ende die bovenste voordiepingh 6 voeten

hooch wesen, wijdt binnens muijrs 20 voeten, boven sal aen yder endt

een cortegarde comen ende vorders woonplaets voor tvoorsz. volcq

ende onder d' winckels van d' wercklieden. Van tvoorsz. werck is

tcgenwoordigh 104 voeten lengte gereet van de muijr ende hooch

8 voeten, dick 2 voeten met 3 scheydtmuijren, vorders sullen gaen

nemen by der hant het packhuijs omlegh op Lonthor, dat wel een van

d' noodichste wercken zijn, dat wel vereyst eerst gedaen te worden,

waermede alsdan alle d' coopmanschappen, soo speceryen als andere

waeren, in steene brantvrije packhuysen voirwaert can worden, ver-

hoope het voorsz. huijs voor de wedercomste van d' scheepen gereedt

te hebben. Op Orij aen d' Suijtsijde van tgroote lant Banda vereyscht

noch wel een reduijt in calck ende steen geleydt te werden tot detentie

van de burgerije, die men in tveranderen van tmouson daer stabileren

sal, dat nu niet wel geschieden can, alsoot met dese mouson een leger

wal is, daermede sullen alsdan de notenbosschen op alle plaetsen ver-

deelt ende wtgegeven weesen.

Door d' lanckduyrige regen hebben hier een weijnich schade ge-

leden in onse wercken, de punt Roos van tcasteel Hollandia is aen

d' Westzijde wat uytgeweecken ende aen d' Suytsijde alsmede aen d'

Noortsyde een weijnich gescheurt, t' is nu eenige dagen drooch weder

geweest, verhoope, dat nu syn swaericheijt geleden heeft.

De reduyt op Chelamme is mede een weijnich gescheurt, derhalven

heeft men het werck moeten laten stil staen om wat te besterven.

Sullen voortaen continueren aen d' wercken op Nera ende Lonthor

omleegh aen tpackhuys. Het houtwerck tot d' reduijt op Salamma is

volcommentlijck gereedt. Onse roepeerden •*) ende affuijten tot de

stucken syn vry wat qualyck gestelt van gelycken de bedden, moeten

meestal versien worden. De stucken zyn meest op swalpen by provisie

gestelt.

T' sal mijn bedunckens best wesen, dat men de bedden van steen

maeckt, gelijck in tcasteel Geldria op de Cust Choromandel door d E,

Hr. Gouverneur Marten Ysbrantsen is gedaen, dat een seer differabel

werck is ende onverganckelyck zy.

89
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Het Gasteel Revcnge vereyscht mede syn bosweringh wel opge-

trocken te worden ende het huijs met een nieuwe cap versien te wesen,

dat noch in 7 a 8 maenden niet wel connen geschieden sal. Als alle de

voorsz, wercken gedaen zijn, dat in 18 maenden mijns bedunckens wel

sal connen geschieden, sal Banda treffelijck met packhuijsen ende acco-

modatie van woonplaets alsmede met casteden ende reduyten versien

wesen ende niet behoeven eenige nieuwe wercken meerder te

maecken. De groote costen van fortificatie sal men dan wel mogen

laten berusten ende alsdan yver ende debvoir doen in tplanten van

notenboomen op Nera alsmede aen de binnencant van tlant op Groot

Banda, soo hier ende daer op de vlackste plaets, dat de Compe. beeter

profyt wesen sal, waerop naer eenige jaeren beter retoeren sal connen

gedaen worden,

Tegenwoordich zijn alle d' landen in pareken verdeelt ende ge-

meeten, gelijck U E. sal connen sien by de caerten, door d' E. Hr,

Gouverneur Vlacq daervan mede genomen, in tachterste van verleden

westelickste mouson is het jacht Nera in die eijlanden van Caij ende

Arou alsmede aen Tenumb. geweest, hoe ende wat daer op de reijse

ervaren is, referere ons aen het journael van de voorsz. voijagie, bij

de Heer Gouverneur Vlacq berustende, alsmede aen schipper Lieuwe

Jacobssen, daer geweest is, reden van geven can.

Het eerste comende schip van Java sal wel vereyschen metten alder-

eersten naer Cay ende Arou te gaen om timmerhoudt, het mede ge-

brochte hout van taffgeleyde schip Amsterdam sal daerentusschen al

geconsumeert wesen.

Die van Macassar vaeren sterck in de eylanden van Cay ende Arou

alsmede aen Tenimmer ende d'omliggende quartieren, voeren aldaer

het moorsdom in ende roeyen de ingesetenen tegen ons op, soodat myn

bedunckens goet was, dat men dat volcq derwerts verdreeff, sooveele

doenlyck was ende vijandtlyck aen te tasten, die men conde becomen,

waerop U E. gelieve te adviseren ende ordre te geven, wat hierinne

doen mogen. Tot welstant van Banda soude het seer noodich ver-

eijschen, dat sulx mochte geschieden. De manspersoonen van d' ghe-

vangene pouloronders ende bandenesen zyn meestal overleden ende

in tfortificeeren geconsumeert, soodat haer quaetdoen nu niet meer te

vreesen is door t' cleyne getal, dat noch leeft, tis wonder om aensien,

soo dat volcq verstroijt ende omgecomen zijn.
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84 stucx Bandenesen gevangen manspersoonen syn der overleden

t' sedert onse compste tot op dato deser.

138 do. vrouwen ende kinderen,

88 stux Mallebaren, soo mans, vrouw ende kinderen,

18 stuck soldaten ende matroosen ende ander Comps. dienaers onder

d' garnisoene.

Hier zijn veel Gouseratten, dat wel eertyts gevangene geweest zyn,

die al ten tijen van d' Ed. Hr. Sjonck sa. Mardyckers gemaeckt zyn,

is een seer onnutten hoop, die haer selven niet wel connen gouverneren

door haer groote luijheijt, Soo wanneer mettertyt eenige goede huys-

gesinnen hier noch comen, salt vereyschen, dat men den onnutten hoop

haer pareken wederomme affneemt ende d' selve onder goede luyden

tot slaven stelt, Soo doende, sal de Compe. dienst ende proffyt van

deselve trecken over de groote schulden, die ten achteren zyn, waer-

mede de goede waeren sullen voortcomen, dat tot welstant van t' lant

strecken sal.

450 zielen zyn tegenwoordich d' garnisoenen sterck. Over al d' eylan-

den in Banda ende met d' inwoondere, alsmede met het voorn.de getal

der garnisoene sijn alhier sterck ter voorsz, plaetse 1 a 2 en veertich

hondert zielen. Door d' E. Heer Gouverneur Vlacq is hier een Raedt

van schepen gestabileert op Nera ende Poulo Aij, den Raedt op Nera

bestaet uyt de burgerije van Nera ende groot Banda ende uyt de dienaers

van de Compe, die van Poulo Aij bestaet uyt haer eijgen burgerije ende

Compags. dienaers, hebben haer sidtdagen eens ter weeck. Die van

Rosingein, Groot Banda compareren over haer verschelen ende questie

op Nera ende die van P, Ron ende p, Aij in tfort Revenge op p, Ay.

Weesmeesters syn der ter voorn.de plaetse door d' Ed. Hr. Gouvrnr,

gestelt, die daer mede seer noodich waeren. Door de coopman Sr,

Gerardt Demer ^) wort overmaeckt de reeckeninge van Sr, Barent Cor-

nelissen Rob za, als mede van andre overledene persoonen, opdat de

vrienden te eerder aen thaere souden mogen geraken. Overmits de

boecken van dit jaer eerst op een ander connen overgesonden worden,

souden het de vrienden anders sooveel te langer moeten derven,

Den Oppercoopman Sr, Perregens is gecondemneert in drye maen-

den gagie ende van zyn oppercoopmansampt van 100 gl, per maent op

60 guldens gestelt voor coopman op den Briel over zijne begane faulte,

als per sententieboeck te sien is.
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(De volgende drie alinea's afgedrukt Zending VI p, 70—71. Lees

daar r. 22 en 21 v.o. voor „den" „een", r. 12 v.o, voor „Oly" „Obij",

invoegen r. 4 v.o. tusschen „d'E." en „Gouverneur" „Hr.", lees r. 3 v.o.

voor „waer en tegen" „waertegens ').

Het vaertuijch becompt men hier seer goeden coop van de Cayarou-

sen, daermede ons hier wel sullen connen behelpen, derhalven van

Java geen tingans off saloupen sal hoeven te senden.

Aracq behoorde men niet toe te laten, dat van Java hier gebracht

soude worden, waerinne hier het meeste welvaeren van de burgerije

geconsumeert wort, waerdeur by haer slaven dickwils honger ende

commer geleden wort, jae van armoede eenige vergaen.Soo sulcx by

U Ed. goetgevonden wort, tsal groote proffyt voor de burgerye geven

en seer tot welstant van tlant strecken, de pareken sullen van meerder

waerde wesen, het geit sal te meerder onder de Burgerye blijven, d'

wtstaende schulden sullen te beter ingevordert worden. Hier zyn clap-

pisboomen genoch om soo veel toewack te tifferen, als tot aracq te

branden van noode sal hebben ende geconsumeert sal connen worden.

Het jacht Nera is door d' E. Hr. Gouverneur Vlacq wederomme aen

diversche burgerije vercocht om hier in dese quartiere te gebruycken,

soo in de Galiassers, Amba. als op tvaerwater van Cay en Arou, dat

met de minste oncosten wel comen sal om te meerder kennisse te be-

comen in de voorn.de eijlanden ende daarontrent. Soo men seyt, varen

de Maccassaren daer jaerlix wel met 100 stux cleyn vaertuijch, daer-

omme vereyscht noodich, dat U E. adviseert, hoe ende in wat maniere,

dat men de Macassaren daer bejegene ende trackteren sullen, off men

die als vyanden mogen aentasten, gelyck vooren verhaelt hebbe,

Aengaende het bestael, wort noch als vooren onder de burgerije op

alle plaetsen gelaten, hoewel het schadelyck is voor tuijnen ende aen-

was van plantasie van alderhande boomen. Het bestiael heeft in 2 a 3

jaeren onder de burgerye vry wat toegenomen. Soo men daer ordre

in wilde stellen, gelijck wel profytelijck wesen soude, dat d' ingesetene

haer bestiael op P. Ron ende Rosingeijn souden moeten houden, het

soude haer seer ongeriefelyck syn, derhalven met seer groote discon-

tentement van de burgerije soude geschieden. Wy sullen de saecke tot

de wedercomste van d. E Hr. Gouvernr. Vlacq off tot nader ordre van

U E. laten berusten.
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Pr, de Gouverneur Vlacq gaet mede den eysch van alle nootlyck-

heden voor Banda.

Voor mijn vertreck van U E. hebbe U E. aengesproocken om de

halve verbeteringh van d' E. Hr. gouvernr, Willem Janssen syn gagie

te mogen genieten, aengesien myn verbintenisse geschiet es met belofte

mijn te recommanderen omme het naeste jaer naer het vertreck van

d' E. Hr. Willem Janssen voorsz, syn plaetse te becleeden. Gaff U
Ed. myn voor antwoort, tselve naer reden was, derhalven (by leven

ende sterven) sal myn in de rollen laten stellen te winnen 195 gl.

pr. maendt tot approbatie van U E. Myn voorige gagie is geweest

140 gl. per maent ende d' E. Heer Gouverneur W. Janssen is 250 gl.

pr. maendt, compt voor myn verbeteringh te bedragen 55 gl, Ulto

Augustij passado is mijn tyt van mijn jonxste verbintenisse geexpi-

reert, U E, heeft myn belooft te verlossen, soot mijn niet gelieven sou

langer te willen continueren als een jaer naer myn verbonden tijt ende,

alsoo in tvaderlant getrout ben, vrouw ende kint daer noch in tleven

hebbe, can niet resolveren langer te continueren Versoeckende der-

halven seer vriendelyck aen U Ed, dat myn gelieve metten eersten te

verlossen ende een ander in myn plaetse te senden, dat nu wel ge-

voechlyck sal connen geschieden, alsoo ick verstaen hebbe van d' E, Hr.

gouverneur Vlacq, dat sonderlinge gesint is om hier weder te comen,

die door ervarentheyt goede kennisse van dese plaetse heeft ende syn

affairen met goeden yver ende naersticheijt waergenomen heeft. Inge-

valle dat d' Ed, Hr, Gouverneur Vlack ginder niet soude mogen der-

ven, overmits in de rechten wel ervaren is, die daer by U Ed, sonder-

lingh sommes van noode syn, wil U E, een andermael gebeden hebben,

myn evenwel gelieve te verlossen ende een ander in myn plaetse te

senden, want ick in geenderley manieren resolveren can te blijven,

off t' waer, daer Godt voor zij, die U Ed. sont om mijn te verlossen,

quam te overlyden. Niettegenstaende myn huijsvrouwc ontbooden

hebbe, soo die quam, soude wel willen continueren, maer ben van ge-

voelen, dat se niet comen sal, voor ende alleer ick se hael.

Ady ulto. Augto. heeft myn d' E. Hr. Gouverneur Vlacq doen authori-

seren ende zyn byhebbende pampieren myn over getransporteert, Ver-

hoope U Ed. ordre met goeden yver ende naersticheijt te behartigen

ende op de mesnage nauwe regardt te nemen ende in de negotie soo-

veel te doen avanseren, als doenlyck is. Aengaende de fortificatie, ver-
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eyscht noch al gecontinueert te worden, hetselve niet sonder oncosten

can geschieden, dat syn beloop vooreerst noch al moet hebben. Con-

tanten sullen daerinne niet consumeren. Hiermede

Erntfeste Manhafte Wyse Voorsienige, Seer discrete Heere naer her-

telycke groetenisse bevelen U E. in de protextie des Almogenden, die

U Ed. in lanckduyrige voorspoet ende in geluckige regieringe wil be-

waeren, Actum in tCasteel Nassouw op Nera in Banda. Ady primo

September Ao. 1628. Onderstont U E. dienstwillige dienaer ende vrient,

was geteeckent Jan Janssen Visscher,

8374 Rn. contant is by den coopman

ontfangen om by U E. wederomme

goet te doen, als pr, do, syn missive

ende wisselbrieve daervan verleent

CCXX. PHILIPS LUCASZ., AMBOINA 10 SEPTEMBER 1628 n.

Edele, Manhafte, Wij se, Gestrenge, Zeer Voorsienighe Heere.

Met de behouden overcomst van de scheepen Texel ende den Arent

twijffelen niet, ofte hebben Sijne Ed. successive behandicht onse mis-

siven in dato Hen Maijo ende 17en Junio pasto. waerbij in t' corte

getoucheert den staet ende gelegentheijt in de quartieren van herre-

waerts over, bij dewelcke wij vertrauwen, Zijne Ed. ten deele be-

langende derzelver standt wert geinformeert, doch ten principalen bij

mondelinghe relatie ende schriftelijck verbael vuijt de E. Heeren Gou-

verneurs Ie Febvre. Gorcum, de Commissarissen Gregorij Cornelij

ende Marten Jansz. Vogel bericht ende verlicht zal wesen, dienvol-

gende syn Ed. tnootwendigh restablissement derzelver nactelijck sal

vermogen t' onderscheyden ende naer de presente constitutie der

Compa. requisite redressen presteren, dienende in confirmatie ende

supplement van de voorgaende als costi te geleijden t' schip den Briel

ende t' jacht Suratte, waerbij cortelijck vervatten zullen t' naerder ge-

passeerde sedert de jongste despeche costij,

Corts naer t' vertreck van den gemelten E. Heer Gouverneur Gorcum

compareerde alhier aen tcasteel Capt. Hittoe, zijnen soon Halenij, ge-

accompaigneert met een competent getal Orangquaijs, hooffden van de

respective omliggende dorpen van Hittoe, met welcke onderlinghe dis-

coursen ende deliberatien op den jegenwoordigen standt van dese
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quartieren als de leverantie der nagelen gehouden, consequentelijck

mede aengeroert werde t' feijt, tusschen d' onse ende die van Cam-

belle jonghst gepasseert, invoegen den ouden Hittoe met veele om-

standicheden vuijterlijck beclaechde t' malhiereux accijdent, den staet

van Amboina door toedoen van de Macassaren ende d' ongestadigheijt

van die van Cambello toegecomen, gelijck van herten wenschten, dat

t' zelve door intercessie van d' een off d' ander mochte geaccomodeert

worden, derhalven wel noodigh oordeelde te probeeren, off men den

Kimelaha Leliattoe, Quepattij van Cambelle ende de voordere hooffden

niet aen tCasteel conde bringen, presenteerde, ingevalle sijne despositie

sulcx toeliete, hem persoonelijck daertoe wilde laten emploijeren ende

dergelijcke, uijt welcke redenen genouchsaem conde affgemeten wor-

den, de bevreedinge van dese zaecke soo ernstich vuijt eygen motijf,

consideratien van t' Generael niet behertichde, als wel vermoeden,

perticulier door die van Cambelle daertoe affgeveerdicht ende vuijtge-

maeckt ware, desnietjegenstaende (bij advijs van Rade) dese zaecke

bevoordert niet alleene om te probeeren, wat voorslach dienaengaende

bij die van Ceram gedaen, maer voornamentlijck om door onderlinghe

corespondentie ende conversatie de verbitterde gemoederen aen weder-

sijden bij middel van dien te gevouchlijcker tot bedaertheijt te prefor-

meren, dienvolgende goetgevonden naer Lohoe te committeren den

oppercoopman Patacqua benevens twee Oranquaijs van Hittoe om, als

vooren aengeroert, den Kimalaha ende voordere hooffden van Ceram

aen tCasteel te convoceren, waertoe de sommighe hun wel genegen

thoonen, doch d'ander pertije (van hare trauwloose handelinge hun

overtuijcht vindende) gedeffeculteert, invoegen gesamentlijck aen de

gecommitteerde instantie gedaen, dese bijeencomste op Hittoe ende niet

aen tCasteel (naer d'uijtvaert van haren aenstaenden feestdach)

mochte geschieden, ten aensien eenighe schurpeleuse ende voor desen

met haerlieden in gelijcke occurentien trauwloos gehandelt ware, met

eenige allegatien te dien eijnde dienende, intrim ende tot de weder-

comst van de gecommitteerde onthielt Capt, Hittoe zich bij ons alhier,

van welckers raport, onder protestatie eenichsints t' onvreede thoonde,

versouckende te mogen vertrecken, wilde persoonelijck zich naer Lohoe

vervougen ende de vergaderinghe aen tCasteel andermael aenbinden

ende onderleggen, etca. Bij desen lieten mede geen goede occasie pas-

seren om (volgens d' ordre van Zijne Ed.) eenige gesanten costij te
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voorderen, dienaengaende met Capt, Hittoe consulterende, ofte niet tön

hooghsten vereijsten, t' ware dat hij persoonelyck ofte ten minsten

synen soon Halenij met d'eerste gelegentheijt naer Batavia transpor-

teerde om aen Zijne Ed. de gelegentheijt van Hittoe als d' Overcust te

communiceren ende naecktelijck t' ontdecken, opdat met de aenstaende

Westermouson van dese drovighe ende pernicieuse oorlooch eens moch-

ten ontlast worden, hiervan excuseerde ter eerster instantie, hem be-

roupende op zijne ouderdom ende continuele indispositie, doch wilde

daer naerder op beraden ende ons met gelegentheijt zijne resolutie

doen verstaen, ondertussen hebben den gemelten Oppercoopman

andermael naer Lohoe gesonden om de attestatien (dienende in t' proces

van de Magelaense Compa.) eenighe te doen teijckenen, nevens welcke

Capt. Hittoe derrewaerts gepangaijt is om volgens zijne belofte de

t'zamencomste aen tCasteel door zijne presentie affect te doen sor-

teren, doch wert, als vooren, gerefuseert, maer instantel. aen Capt,

Hittoe ende den gemelten Oppercoopman versocht ons te beweegen

om op Hittoe te verschijnen ende aldaer met hun te handelen, t' welck

andermael (onder voorgaende consideratien] in advijs van rade gedef-

fereert, bij welcke verstaen wert (t' haerder contemplatie) ons aldaer,

namentl, Hittoe, te laten vinden, t' ondersoucken wat haer versouck

ofte propositie wesen mochte ende onder vruntlijcke addresse, eenighe

poincten hun voor te dragen ende, waert mogelijck, tott finale decisie

te procederen, invoegen den 18en passto, derrewaerts vertrocken, tot

den 25en (door ongestuimich weer] vertoeft, voor ende alleer de ge-

melte hooffden van Lohoe, Cambelle, Lessidij etca. in competent getal

aldaer gecompareert, eijntelijck den 26en met hun in conferentie ge-

treeden zijn.

De pointen van de onderhandelinge bestonden in t' naervolgende.

Eerstelijck, wat voor hooffden aldaer gecompareert ende voor wiens

onderdanen hun dezelffde verclaerden.

Ten anderen versochten, dat ons recht ende refactie over de enorme

moort, door die van Cambelle in d' onse geexecuteert, gedaen werde.

Ten derde, ofte men met gemeen advijs ende bewillinghe de Macas-

saren, des Conincx ende onse vijanden, niet alle acces ende handel op

Ceram conde ontseggen ende volgens d' intentie des Conincx voor

openbare vijanden ende pertubateurs van de gemeene ruste vuijt-

roepen.
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Ten vierde, ofte de presente hooffden (die hun aireede voor vasalen

van de Ternataense Croone verclaert hadden) niet bereijt waren onder

prijs, gewicht, wel geconditioneert volgens de iterative ordre van haren

Coninck ende in confirmite van oude comptracten aen de Nederlant-

sche Vereenichde Compa. alleen te leveren alle de nagelen van hare

respective plaetsen sonder eenige ander Europische off Indiaensche

natie daerin eenich aenpart te gedoogen, veelmin acces ende handel te

vergunnen.

Ten vijffden, off met gemeen advijs onder aprobatie van dn. Coninck

ende d' Ed. Heer Gouverneur Generael niet een provisionele schey-

dinghe van des anderen onderdanen conde getroffen worden om alle

voordere misverstanden, die ter oorsaecke van dien ontstaen conden,

in t' aenstaende te weeren, versochte, dien raeckent, eenen voorslach

gelieffden te doen.

Ten sesten, versocht recht ende justitie over die van Boanoa, de-

welcke t' voorleden jaer twee van onse burgers, visschende, gemas-

sacreert, de rest van tvolck, zijnde Chineesen, deerlijck gequest hadden.

Ten sevenden, ofte niet eenen middel conde beraemt worden om t'

verloopen van de slaven van d' een naer d' ander plaetse (onder een

redelijck rantsoen) te praevenieren, mitsgaders restitutie van twee onser

burgerije slaven, die haer op Lohoe onthielden.

Dit is sommierlijck, t' welck ijder naer deszelffs gelegentheijt soo

op trigoreuste als vrintlijck proponeerde, daerop ons t' volgende repli-

ceerden ende ter antwoorde dienden.

Op d' eerste verclaerden hun in tgenerael van Lohoe, Cambelle,

Lessidij ende despendentien voor onderdanen ende subjecten van den

Coninck in Ternate, welcker stadthouder daer present was.

Ten anderen wert t' feijt op Cambelle bij hun gants ende in t' geheel

geduijt niet te wesen een voorbedachte moort ofte conspiratie, maer

veeleer een onverwacht accijdent ende ongeluck ende dat t' selve niet

door hun alleen, maer meest door de Macassaren verricht ware, item

dat den Commissaris Vogel van haer schriftelijcke verclaringhe geno-

men hadde om dezelve sijne Ed. te exhiberen, waerop met t' eerste van

t' Weste mousson antwoorde verwachte.

(De volgende drie alineas afgedrukt Bouwstoffen II p 132—133, na

„Gouverneur Generael gedeffereert" volgt)

:

De notoire moort, door die van Boanoa gecommitteert, sochte den
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Kimelaha met frivole praetgens (als die van Cambelle) te excuseren

ende ons in dier voegen aldus gaende te houden.

Wegen de restitutie van de slaven scheenen oock niet veel te willen

luijsteren, alsmede op de redemptie derselver, invoegen dese zaecke

(nietjegenstaende onse instantie daerop) ten principalen niet ge-

volcht is,

(Volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II, p. 133. Na ,,te gehoor-

samen" volgt:) dese expositie oordeelden wy t' principale fondament

om tott een inleijdinghe van verdrach te treden ende van hun allen

(zijnde des Conincx van Ternate onderdanen), aldaer vergadert, vol-

gens de gedane belofte van den stadthouder te vereysschen de verdiende

straffe jegen die van Cambelle, hoewel ons volcomentl. verseeckert

hielden de judicature van dien niet obtineren zouden, evenwel op

consideratien van de promesse door den meergemelten stadthouder

ten overstaen van den E Heer Gouverneur Ie Febvre op Hittoe gedaen,

t' versouck van justitie gepromoveert om in toecomende bij haer als

Zijne Ed. niet van negligentie ofte versuijm in desen geaccuseert te

werden. Veele van de principale insisteerden hardt, men de zaecke be-

hoorden aff te handelen, andere in contra dezelve te deffereren, doch

bespeurende, dat de zaecke bij hun als een toeval, accident, temulte

ende niett als een voorbedachte moort ende conspiratie geduijt werde,

dienvolgende de executie van de rechtschuldighe niet belangen moch-

ten, maer t' zelve met een merckelijcke geltboete sochten te accommo-

deren, hebben de zaecke tot naerder oportuniieijt niet sonder groot

miscontentement vertrocken, hun successive verthoonende dit droevich

accident op Cambello (t' welck andere omliggende plaetsen behoorde

in exempel te dienen), wat schadelijcke gevolgens (volgens eygen dis-

positie) haren staet door toedoen ende admisie wegen de vremde han-

delaers, de Macassaren, ware toegecomen, behalven dat deselve sijn

formele vijanden ende contramineurs van den Ternataensen staet,

haren souvereyn ende onsen bontgenoot, trachtende den Coninck van

zijn authoriteijt, gesach ende domijnen gesamentlijck te demanteleren

(f welck ons seer ter herten ginck), behalven dat ons alhier de vruch-

ten, welcke den Nederlantschen staet bij solemneel comptract in tgeheel

competeeren, onthouden ende jegens onse oude vrunden ende bontge-

noten van Ceram continueel in onruste ende groot misvertrauwen

voeden met meer andere omstandigheden daertoe dienende. (De vol-
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gende paar volzinnen afgedrukt Bouwstoffen II, p. 133/134. Na „buyten

reden" volgt:) persisteerden evenwel, ons gelief fde t' zelve aen Zijne

Ed. te adviseren, alsoo seijden, hare gesanten dienaengaende mede ge-

last hadden. Capt. Hittoe verthoonde in desen den aert van den voge-

Iner, denwelcken, als de vlugge in toert, zich openbaert ende, niets

daerop volgende, zich in tlooff bedeckt houdt, derhalven onses bedenkens

(onder corectie van beter gevoelen) men haer onraedelijck versouckt

ende gesocht pretext ten respecte van de nagelen niet en behoorde t'

accorderen, wandt de consequentien van dien verre sien, buijten hoope,

datter eenen nagel te dien respecte meer zal gelevert ofte tott progres

van de Compa. geobtineert worden, als louter ontsach haer sall dwingen

te leveren, t' is soodanigen perdieulsen, ongestadighen ende trauloosen

hoop, dat degeene, die met hun in conversatie ende dagelijcxse onder-

handelinge moet frequenteren, wel der slangen voorsichticheijt ende

der lammeren patientie vereijscht, hun niets schamende (volgen eenigc

volzinnen afgedrukt Bouwstoffen II, p. 134. Na „zullen obtineren" volgt;)

De cleeden in reputatie bringen, noch de comptanten van soodanigen

valeur niet en zullen geextimeert worden, hadde voor desen met de

Nederlantsche munte in dier voegen geprocedeert geworden, t' ware

gesien, dezelve hier te lande soo subspeckt niet en zoude gehouden

worden, Eerstdaechs hebben voorgenomen de gemelte lijste in te stellen

ende op de respective comptoiren te verseinden om hun dienvolgende

te reguleeren, voornamentl. op Lohoe, die nu vuijterlijck den goeden

ruijter schijnen te willen speelen ende vuijt d'apparentien in den tijt

van IV'z a 2 maendn. goede quantiteijt nagelen leveren zal. Wat van

Cambello, Lessidij ende Manipe te verwachten hebben, leere ons den

tijt. Zijne Ed. vertrauwe, soodanighe deligentie tott procure van dien

presteren sullen, als eenichsints practicabel wert.

De provisionele repertitie van ijders onderdanen wert mede tott naer-

der gedeffereert, alsoo gesien was, dienaengaende niet wel overcomen

en geaccordeert zoude hebben. Oorsaeck waerom den stadthouder des

Conincx jurisdictie soo onreedelijck buijten eenich fondament ofte ge-

rechticheijt met geloofwaerdighe verificatien te proberen extendeert,

dat hetzelve de mate ende alle redelijcke accorden passeert. Onder

allen hebben mede gespeurt, dat den Ternataen gantsch ende in

tgeheel t' ooch op t' landt van Hittoe geworpen heeft, daer Capt, Hittoe

ende derzelver inwoonderen t' hooft seer naer hangt, nietjegenstaende
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hem eenige dagen verleden bij onderlinge discoursen op t' onversienste

ten overstaen van den stadthouder affvoorderde verclaringhe, voor

wiens onderdanen die van Hittoe ende despendentie hielden, opdat

wisten, waervoor haerlieden t' erkennen ende ons dienvolgende te regu-

leren hadden, hem tusschen beijde vindende, aldus aengetast, conde

beswaerlijck tot uijtspraecke gebracht worden, doch eijntelijck hem

soo well voor den Nederlantsen Staet als den Coninck in Ternate in

graet als bontgenoot exposeerde sonder nochtans d' een off d' ander als

vasael subject te wesen, alhoewel bij alle hun proceduren anders niet

en connen vuijtvinden, off erkennen den Ternataen voor haren protec-

teur, gelijck hun mede [niet] geschroompt en hebben die van Laricque,

Waccasiue, Ourien ende Assilolo te molesteren om hare quote te con-

tribueren, tot voldoeninge van des Conincx jongste tracte ofte beede

op die van Amboina gedaen, waervan verwitticht wesende, t' zelve niet

gedoocht, maer voorgecomen is. Soo lieff, hooch ende van soodanighe

importo, als Zijne Ed. de assurantie van den Amboneesen staet voor

de Nederlantse Compa. extimeert, en zal den Ternataen om geender-

hande motiven eenich gesach op voorgemelte plaetsen van Hittoe ende

despendentien gepermitteert, van onse gerechticheijt gedesisteert, maer

en contra waerdoor sijnen ongefondeerden indrangh hem tracht groot

te maecken, gestudt dienen, want de gevolgen van dien pernicieulse

vuijtcomsten in regard van des Compas. verseeckerheijt alhier te cau-

seren staen. Bij verscheyde onse voorgaende missiven hebben sijne Ed,

ende praedecesseur geremonstreert onse opinie van des Ternataens

proceduren ende geintenteerde maxima, dewelcke alsnoch confirmeren,

namentlijck dat gedurigh door haer gepractiseert ende gearbeijt wort

om ons in dese quartieren van alle souvereijn gesach t' ontblooten, als

negotianten te doen erkennen, consequentel, door t' onthouden van de

vruchten ende supporteren van de excessive lasten te doen consumee-

ren, dat Capn. Hittoe dese zaecke behendel bevoordert, heeft mede

zijn besonder ooghmerck ende verhoopt daerbij eenigh emolument te

trecken, als is dese, soo wanneer voor vasael van de Ternataense

Croone erkent ware, zoude mede onbeschrumpt sonder eenich na-

duncken de vremde handelaers (als die van Ceram) acces ende handel

toestaen, waervan particulier niet alleen een gedeelte van den tholl

wegen incommende ende vuijtgaende coopmanschapen trecken, maer

daerenboven t' surplus, t' welck de vremdelingen meer als wij voor de
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nagelen betalen, de gemeente daerbij begrooten, alhoewel in tsecreet

den thol van ons mede geniet, ten respecte de respective plaetsen als

Lohoe ende omliggende ontrent het Gasteel 600 Ib. nagelen voor de

bhaer ende die van Hittoe niet meer als 550 Ib. leveren, onvermindert

dezelve in tcomuijn a Ra. 60 op d' een als d' ander plaetse betaelt wor-

den, in voegen dat den thol van d' uijtgevoerde nagelen op Hittoe

ontrent 8^z pr. cento belooptt, nietjegenstaende t' zelve onder tijtel

van tholl niet getrocken ofte bekent wort, Ingevalle des Compas.

staetpnt. daertoe gedisponeert sagen, zouden eenighe directe middelen

om van dese perfidieuse handelinge verlost te wesen aenwijsen, doch

vermidts den tijt vooralsnoch niet geschapen is, zullen t' zelve (als

onnodich) bij desen niet aenroeren, intrim verbeijden, wat conditien

met de verhoopte ende noodighe lemitscheijdinge geobtineert zal wor-

den, hoewel aen tgoet succes derzelver alhier getwijffelt wert, tenware

Zijne Ed. met den Coninck persoonelijck dienaengaende conde ovcr-

eencomen, maer met eenighe van sijne Mayts. gecommitteerde te han-

delen is, gesien ten principalen niet en can gedecideert worden, ten

aensien deselve seer percis ende onredelijck in hare pretensien ge-

vonden hebbe. Des Conincx overcomste in dese quartieren wert mede

gedefficulteert, alsoo verluijden laten, den Ternataen ende Thidorees

jegens den anderen in terme van oorloogh zouden wesen, de seecker-

heijt van dien, als wat resolutien Zijne Magt. genomen heeft, vertrau-

wen, Zijne Ed. volcomentl. met de jongste advijsen vuijt Ternate ver-

staen, dienvolgende de zaecken van dese quartieren zal vermogen te

beleijden. Soo tot geen finale bevreedinghe conde gederigeert worden,

waer geraden dezelve in dier voegen gaende gehouden werdtt, te meer

alsoo ons gedisponneert vinden om ons gesach met authoriteijt ende

vreucht noch eenigen tijt gaende te houden.

Jegens die van Boanoa wert ons geen rechte ofte refactie gepresteert

van gelijcken geen restitutie van onse verloopen slaven, nochte oock

van haer connen vercrijgen om dezelve onder een redelijck rantsoen te

redemneren, derhalven vereijscht wort, ons met represalie jegens de-

zelve eerstdaechs valeren, ondertussen zullen met den eersten inwach-

ten, hoedanich sijne Ed. t' zelve verstaen zall.

Eijntelijck heeft Capn. Hittoe met vijff van de principaelste hooffden

vuijt omliggende dorpen derzelver op onse instantie aengenomen naer

Batavia de reijse te onderleggen, onder conditie hun te accorderen, den
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oppercoopman Patacqua gesamentlijck mochte costij accompaigneeren

om haer aldaer in alle voorvallende gelegentheijt te assisteren, t' welck

hem te lichter (bij advijs van Rade) toegestaen werdt, ten aensien de

negotia hier redelijck beset blijft ende in corten tijt hier weder zal

connen wesen, gelijck wij zijne Ed. mede ernstich versoucken den ge-

melten Petacque met den eersten doenlijck weder herrewaerts te des-

pecheren om denzelven in t' expediëren van eenighe diensten der

Compa. te mogen emploijeren, alsoo in geene plaetsen de Compa, requi-

siter dienst als dese quartieren presteren can. d' Intentie van Capn.

Hittoe (naer vuijt hem verstaen hebben) tendeert meest om door zijne

intercessie alle onlusten terneder te leggen, gelijck wij volcomentlijck

vertrauwen, om t' stuck van Cambello te beslechten, expresselijck bij

d' hooffden van do. Cambello gelast is schoone semblanten, roijale pro-

messen, amijable conversatien, beblomde actiën, schijn van souvereyn

gesach, redelijcke accomodatien ende consequentelijck versouck van

moderatie op de betalinghe van de nagelen als de bepalinghe van ijders

jurisdictie, is te vermoeden, als een Mr. van semulatie door hem schoon

zullen voorgedaen worden. Doch alsoo Zijne Ed. deszelffs natureel

genouchsaem in tgeheel geincorpureert hebt, vertrauwen, naer deszelffs

aengebooren voorsichtigheijtt de zaecke van dese quartieren soodanich

derigeeren zal, dat den staet van tlandt daerbij niet geinteresseert wert,

gelijck wij tott verslerckinge van sijne Ed. memorie hiernevens zenden

de praetensie actie door den Kimelaha Leliattoe ingestelt mett een

contradictie annecx.waerbij in t' corte wederleijt wert des Conincx

praetensien, door den stadthouder gesustineert, als den oorspronck

hoe 't absolut gesach van dese eijlanden aen d' een ende d' ander souve-

reijnen gedevolveert is. Mitsgaders gaen nevens desen costi om zijne

Ed. wegens den landtraet van Amboina te congratuleeren vier princi-

pale derzelver leden, namentlijck

Andree, Coninck van Rossenivel ")

.

Laurenso de Silva, Coninck van Soija^).

Manuel Castanio, hooft van Hative^).

Paulo Gommes, hooft van de Mardicquers ^).

Derzelver anbassade vertrauwen, niet sonderlinghs wesen zal, doch

alsoo vuijt haer bespeurde, geinclineert waren om door hare gecommit-

teerde Zijne Ed. met d' occasie ende d' interative entrance in tgenerael

gouvernemnt. van India ende de Nederlantse constitutie costij te ver-
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soucken, hebben t' zelve hun niet alleene toegestaen, maer bevoordert,

opdat door hare rapporten t' haerder wedercomste d' een ende d' ander

van derselver gelegentheijt soo grondigh mogen onderrechten, dat de

getrauwe daerdoor in onderlinghe gehoorsaemheyt gecontinueert ende

de rebelsuchtighe van hare concepten gediverteert worden, gelijck de-

zelve Zijne Ed. mede connen dienen tott onderrechtinghe ende diffentie

van des Compas. rechtmatighe zaecke hier te lande jegens Capt. Hittoe

ende de Ternataensche gesanten, waervan Manuel Castanio ende Paulo

Gommes de voornaemste te houden, zijnde persoonen van een goet

oordeel ende ons sonderlinghe toegedaen, invoegen niet en connen

passeren sonder den voorgemelten Gommes, hooft van de Mardijckers,

Zijne Ed. in recommandatie te beveelen, ten eynde door Zijne Ed.

faveur denzelven met eenighe huijsgesinnen tott assistentie ende t' man-

nen van sijne corcorre ten dienste van t' landtt mochte gebeneficeert

worden, seer fideel, vlijtich ende deligent dragen hun de Mardickers,

derhalven zijne Ed. deselve de goede handt gelieve te doen bieden

ende de gemelte gecommitteerde met d' eerste weder herrewaerts te

senden.

Den 15en Julio is volgens genomen resolutie t' fregat Mocha, behoor-

lijck gemonteert, naer de Straet van Pangesame ende Macassaerse

joncken, die van Cambello apparendt eerstdaechs vertrecken souden,

vuijt cruijssen gesonden met ordre, dat ingevalle eenighe derzelve res-

contreerde ende in hun gewelt bequamen in revengie van de enorme

moort op Cambello met de furie alles massacreren zouden, sparende

een a 2 jongers in t' leven om rapport te doen, hoe met de rest affge-

loopen is. Tot halff Septembr. wert geordonneert aldaer t' vaerwater

onveijl te houden, naer welcken geexpireerden tijt Bouton aenloopen,

aldaer bequaem weder verbeyden om met d' eerste van tsaijsoen weder

herrewaerts te keeren, d' Almogende will hem goet succes verleenen.

Nietjegenstaende die van de overcust bij onderlingh ende speciacl

comptract volgens d' ordre van haren Coninck verbonden hebben alle

de nagelen aen ons fideel te leveren, echter te duchten staet, de Macas-

saren ende vremdelingen (op consideratie van extraordinarie advance)

dit vaerwater ende irafficque niet zullen abandonneren, gelijck mede

gesien is, soo lang hun liber acces ende toeganck gepermitteert wort,

gedurich met hulpe van de inhabitanten van Ceram ons de vruchten ont-

vremden zullen. Hierjegens weten geen naerder middelen voor te slaen.
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dan dat mett alle vlijt bij den Coninck van Ternate aengehouden werde

om van Zijne Magt, te obtineren, dat de Macassaren ende gesamentlijcke

alle vremdelingen, except Javanen, die ons in t' vervoeren van de

specerijen geen sonderlingen affbreuck doen, t' acces ende handel in

de quartieren van Amboina ontseijt werde, seer gering zal dit bij som-

mighe geoordeelt w^orden, doch Zijne Ed. houde hem verassureert, t'

zelve een van de principale poincten gereeckent moeten worden, waer-

aen den welstandt ende ruste van dese quartieren despendeert ende

ingevalle t' zelve van den Coninck niet vercregen conde worden, zoude

het onses oordeels (onder corectie van beter gevoelen) geraden wesen

t' zelve noch voorder te probeeren ende met effecten te werck stellen,

nementlijck dat men ons t' goet contentement ende quaet genougen

van die van Ceram voor corten tijt zoude getroosten ende trachten bij

middel van hostiliteijt de Macassaren vuijt dese quartieren te diver-

teren, hiertoe dienen gedurich drij jachten met ses gemonteerde cor-

corren in t' vaerwater tussen Kelangh, Manipe, Bourro ende Amblauw

gehouden, onder drij vlooten verdeelt om door dezelve haer alle toe-

ganck te benemen, te vervolgen ende, al waert zelffs op de stranden

van die van Ceram, hvm vaertuijch te destrueeren ende, waert mogelyck,

t' volck in ons gewelt trachten te becomen om naer gelegentheijt met

dezelve te doen handelen. Dit zoude ongetwijffelt soodanigen schrick

ende af fkeer causeeren, dat in tjongste van desen ongepermitteerden

handel te drijven desisteren zoude. Om welck te vruchtbaerder effect

te doen sorteren ware noodich, men aen de natureele Amboneesen,

dewelcke met hare corcorren t' selve effectueeren (om hun des te

meerder te animeeren), beneficeerden ende particulier voor goede

prinse lieten genieten alle t' geene van de Macassaren ende adherenten

veroverden, sonderdat wegen de Compa. daerop yets gepretendeert

werde, uijtgesondert t' aenpart, dat het chrijsvolck, t' welck tot expe-

ditie van de exploicten mede geemploijeert waren, pro rato zouden heri-

deeren ende nevens d' andere parten; t' is wel zulcx, dat de Compa.

in stoppinghe van hare sware lasten noodigh met eenighe prinsen ge-

secundeert diende, doch dese handelaers hare capitalen van seer cleijne

vermogen zijn, bestaende meest in slaven, rijst, soudt, eenighe sijde-

cleeden ende soo voorts, van alle t' welcke de Compa. t' minste treckt,

maer van d' een ende d' ander verduijstert, invoegen als ten besten

succedeert, daervan seer weijnich te perfectie voor de Compa. behou-
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den ende geapliceert wert, behalven dat niet allecne door de veroverde

goederen d' inwoonderen begroot ende gecourageert, maer daeren-

boven t' landtt merckel. met de slaven zouden versterckt ende gepeu-

pleert vinden ende t' ware te hoopen, men daervan wel goede diensten

trecken zouden, ten aensien in wat quartieren getransporteert worden,

de dienstbaerheyt van lijffeijgene subject zijn, hierjegens conde gedef-

feculteert worden, dat het den Ternataensen Coninck ende die van

Ceram niet wel bevallen mochte, dat men de vremdelinge, die hun met

alle clecnicheijt accomodeerden, van hunne respective plaetsen weeren

zoude ende ter oorsaeck van dien wel andermael jegens ons in termen

van oorloghe te vervallen stonden, repliceren wij, dat het den Coninck

sooveel niet aentrecken zoude als wel die van Ceram, ten aensien door

Kitchil Alij zelffs bij ordre van den Zijne Magt. in Ternate een Macas-

saerse joncke aengehaelt, voor goede prinse verclaert, niet alleene de

geembarcqueerde slaven maer zelffs de vrije persoonen als lijffeijgene

heeft doen vercoopen, onder dit pretext conde men vast jegens de

Macassaren onse macht aenleggen tot aller tijt, bij onderling accort

daer naerder in gedisponneert ware ende probeeren, hoedanich sich

die van Ceram in soodanige occurentien comporteren zoude, doch merc-

kende, t' zelve voorder onlusten causeren wilden, van de hostiliteijt

op hare stranden te plegen voor eerst desisteren, behoudentlijck (als

ijdereen gemeen) de weth der nature ende Godts instellinge zelffs

gedoogen op alsulcke plaetsen ende vaerwaters, daer d' een als d'

ander pertije gelijck gesach ende aucthoriteijt competeere, sijne vijan-

den alle mogelijcke affbreuck te doen toelaet ende gedooght wort. Dit

alsoo op het vehemenste vervolcht, is buijten alle twijffel, off zouden

in corte jaeren merckelijck redres in tvervoeren van de nagelen ge-

voelen, daer anders bij acces van dese estrangeres niet en zullen

desisteren bij alle mogelijcke middelen, aen d' een sijde ons van de

commoditeijten te frauderen, aen d' ander sijde d' inwoonders onder

pretext van religie ofte andere gepractiseerde behendigheden gedurich

jegens ons op te hitsen ende trachten in oorloogh te voeden (exempel

t' jonghste gepasseerde op Cambello) t' welck dese inwoonders pr.

faulte van natuerlijcke wetenschap sonder d' vuijtcomste ende conse-

quentien te considereren irreprehensible ende onbedacht van hun laten

verleyden ende accepteren, gelijck wij ons wel mogen verseeckert hou-

den, de Macassaren t' selve vuijt hare perticuliere motiven niet bear-

90
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beyden, veel min t' zelve vermogen vuijt te voeren, nochte hun capitael

gedisponneert vinden om dese beccmmerde ende periculeuse voijagie

hun leven ende welvaren t' onderwerpen, maer door instigatie van onse

openbare vijanden, geveinsde vrunden ende bontgenoten, nota Span-

giarden, Portugeesen, Engelsche, Deenen etca. vuijt Macassar bevoor-

dert wert, behalven den aengeboren haet, die de Mahumetisten jegens

die van de Christelijcke religie dragen, alle welcke accidenten bij ge-

proponeerde middelen gevoechlijck connen geprevenieert worden.

Doch t' ware zulcx, als nochtans van contrarie opinie ben, dat die

van Ceram op consideratien, men de Macassaren bij middel van extre-

miteijt t' acces ontseijde, jegens ons andermael in oorlogh opwerpen,

staet wederom te balanceren, welck tot welstandt van des Compas.

staet van meerder gewicht behoorde geextimeert te worden, simpclijck

(als ten quaetsten succedeerde) de nagelen van Ceram eenel. voor

corten tijt te derven ende de Macassaren daeniijt te bijten oftewel

dezelve lijber aenganck ende handel te gedoogen, waerdoor ons eer-

stelijck t' meeste gedeelte der vruchten van Ceram onthouden, behalven

t' gene hun van Hittoe toegevoert ende door hun toedoen genouchsaem

sonder eijnde tot excessieve laste der Compa. in onruste gehouden

worden, t' welcke met den anderen geaddeert verre de quantiteijt

nagelen, die van Ceram voor de Compa, verhoopt wert, exideeren moet,

blijvende desniettemin esperance om buijten twyffel met haerlieden

(eer corten tijt) in eenen paijsiblen standt gereduceert te werden, ten

respecte wel ons maer onse comptanten ende andere nootwendigheden

hun niet onthouden mogen, invoegen nootsaeckel. volgen zoude, dat

ingevalle tott reconsiliatie volgens hunne vn-evelmoedighe natura ter

eerster instantie niet verstaen conden, de vruchten intrim door die van

Hittoe zoude doen beneficeeren ende ons gelevert worden, daer in-

tegendeel in soodanige gelegntht. ons van Hittoe zelffs goede quantiteyt

onthouden wort, daerviiijt concluderen zoude, t' ware dan in vruntschap

ofte wel met hostiliteyt, de vremdelingen vuijt dese quartieren behoor-

den geweert te worden, derhalven zijne Ed. ons dienaengaende met

den eersten percijse ordre gelieve te praesteren, ten eijnde. Zijne Ed.

genegentheijt verstaen hebbende, de zaecke dienvolgende alhier richten

mochten,

Waertoe ons met t' eerste van tmousson noch twee vaerdighe ende

bequame jachten behalven t' jacht Mocha, dat jegen dien tijt rijckelijck
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mede hier wesen zall, dienen gesonden, versouckende Zijne Ed. gelieve

ordre te stellen, met gemelte secours tijtlijck van ons geproponneerde

concept mochten belangen ofte zulcx als Zijne Ed, dienaengaende

ordonneren zal! ende de opportuniteijt zal willen gedoogen.

Met den Arent hadden volcomentl. geprojecteert sijne Ed. te doen

geworden alsulcke bescheeden ende stucken, als tot voorstant van de

Vereenichde Compa. om d' ongefondeerde actiën der Magelaense

Compa. te resisteren alhier becomen ende geprocureert hadden, doch

int' teijckenen van dien eenighe abuijsen achterhaelt, invoege de zelve

nader gecorrigeert ende in t' neth gestelt van No. A tot No, I. inclus

met een contradictie in tgros op de deductie ende vereijste poincten, bij

d' Heeren Maijores ingestelt, gerepliceert, hiernevens seinden. Zijne

Ed. gelieve dezelve met toelatende gelegentheytt te resumeeren, dit is

t' gene vuijt dese quartieren op t' gerequireerde der gemelte Maijores

van die van Ceram hebben vermogen te obstineren, vertrauwe, hare Ed.

bij dezelve attestatien eenichsints zullen verlicht worden. Onder dese

pampieren sijn noch ses stucken, die door den Hamba Radja Calem-

batta, met den Griffioen costi vertrocken, volgens ingelcijde notitie ver-

eijsschen geteyckent. Zijne Ed. gelieve ordre te stellen (welck door

den nevensgaenden Oppercoopman Patacqua gevouchl, cont laten ge-

schieden) t' zelve in debita forma gevordert werde, ten aensien bij den-

zelven diergelijcke instrumenten voor desen gedesposeert ende ge-

teijckent zijn geweest, doch vermits voor gementioneerde toevallen

genootsaect dezelve te annuleeren,

(Volgen drie alinea's afgedrukt Zending VI, p, 71—75. Lees p. 72

r. 1. voor ,,hoeveel" ,,sooveel" r. 14 v.o. voor „perjuditie" ,,prejuditie",

r. 10 v.o. voor ,,den" ,,onsen", invoegen tusschen ,,gemeente" en

,,Christi " „Jesu ", lees p. 73 r. 5 voor ,,sijn" ,,den "

p. 74 r. 4 voor „en"

„in", r. 6 voor ,,saecken" „zaecke", voeg in r. 12 v.o. tusschen ,,toe" en

„maer" „gedaen is ', lees p. 75 r. 5 voor
,
.instructie en" ,,instructia in"),

Uijt d' apparentien wert gesien alhier eerstdaechs in sware repa-

ratien van forteficatie te vervallen staen, overmidts cort naer t' vertreck

van den E, Heer Gouverneur Gorcum een gedeelte van tdack op t'

groote huijs in tCasteel terneder gevallen ende soo niet tijtlijck met

stutten tott preservatie van dien als de cleijne huijsinge omleeghe vaer-

digh geweest waren, zoude buijten twijffel tegelijck zich begeven, t'

welck ons in dese gelegentheijt des tijts insonderheijt met desen con-
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tinueerende overtolligen regen niet wel zoude gepast hebben, behalven

dat ons van wercklieden (om t' zelve spoedigh weder in effect te

bringen met de jongste gedane verlossinge) gants ontbloot vinden. Den

cruijtmoolen, t' slaven-ende houthuijs hebben mede noodighe reparatie

vereijscht, in voege met onse presente middelen een nieuwe wooninghe

voor de slaven, een do. tot bewaringe van t' houtwerck voltrocken ende

den gemelten cruijtmoolen behoorl. doen repareren, door welcke occu-

patien genootsaecktt zijn geweest de wooningen in tcasteel tot naerder

met een dack van atap te versien, eerstdaechs sullen met alle vermogen

daeraen vallen ende t' zelve, soo haest doenlijck wert, tot soo geringe

laste der Compa. als eenichsints gepractiseert mach worden, brantvrij

met durabel houtwerck doen versorgen.

De presente kercke hebben mede met reparatie moeten bijstaen,

sonder welcke assistentie ongetwijffelt van gelijcke temedcr zoude

gestort hebben ende wert niet buijten evident perijckel geoordeelt, dat

men d' een off d' ander tijt eenich ongeluck daerbij subject werde, in

welcken gevalle de Compa. in de costen zullen moeten vervallen een

bequame huijsinghe vooreerst op te werpen om aldaer den Godtsdienst

te doen exerceren, om welcke costen te eviteren nodich achten zouden,

kerckelijck gebouw in calck ende steen, soo t' zelve overlange van zijne

Ed. zelffs geconsipieert is, bij der handt genomen ende voltrocken wor-

den. Ontrent drij duijsent Realen van achten vinden (soo van de

supoosten als burgerye) daertoe gecontribueert, t' welck niet veel ver-

mogen soude in stoppinghe van tvoorgenomen werck, ingevalle door de

inwoonders daerbij niet geassisteert werden. Met gelegentht. zullen

bij de naturcelen drij capitale calckovens van dertich vadem circumfe-

rentie doen begrijpen ende alle preparaten maecken, ten eynde in

t' eerste van tdrooghe mousson daer mogen aenvallen. Belangende het

houtwerck en de balcken zullen mede niet verlegen wesen, alsoo voor-

genomen hebben t' zelve door d' inwoonders van d' Eylanden Oleasser

te doen besorgen, invoegen naer een calculatie, ten ruijchsten getrocken,

dezelve buijten merckelijcke belastinge der Compa, can voltrocken ende

in effect gebracht worden, soo Zijne Ed. ons met d' eerste beseindinghe

gelieve te assisteren met

6 a 8 metselaers

5 a 6 timmerlieden
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3 a 4 smitsgesellen

2 a 3 steenhouwers.

Niet alleene tot het nieuwe wcrck der kercken zullen dese werck-

lieden vereyst worden, maer om t' voorgenomen huijs op Laricque mede

naer de constitutie van de plaetse behoorl. te besorgen, waertoe d' in-

woonders aldaer vast doende zijn eenen calckoven van dertich vadem

te maecken, dewelckc vuijt d' apperentien, intrim verwachtende naer-

der ordre ende zijne Ed. intentie, op wat formelier men de gemelte

nieuwe wercken behoorde aen te leggen, volgens t' model (voor desen)

op de kercke geraemt oftewel een ander bequamer concept, t' welck de

mate (naer de gelegentheijt van de Gemeente) niet en excideerde ende

op soodanige plaetse begreepen wert, dat daerbij des Casteels diffentie

niet gecorumpeert ofte verswackt werde. Noopende t' huijs op La-

ricque, sullen t' zelve van soo geringen situatie formeren, dat met cleijn

garnisoen beseth, desniettemin aensienlijck voor dit malhiereus, rebel-

suchtich geslacht verthoonen zal, tenware Zijne Ed. anders daerin

gelieffde t' ordonneren, welcken volgende ons reguleeren zullen, gelijck

wij mede voorgenomen hebben daerin niets te effectueren als eenelijck

de preparaten, t'aller tijtt dienaengaende volcomentlijck Zijne Ed.

meeninge verstaen hebben. Als voor desen geadviseert, vereijst t' huijs

op Hittoe mede wel een ander fatsoen, doch alsoo gesamentlijck niet

en connen bearbeijt worden ende t' zelve vooreerst geen brandt subject

is, laten als vooren tot naerder ordre ende gelegentheijtt berusten.

Bij voorgaende hadden Zijne Ed. noopende onse iterative verbant in

dienst der Generale Compa. mitsgaders de conditien geadviseert, waer-

aen ons alsnoch gedragen, wij wensten sijne Ed. voor t' vertreck van

de retourscheepen naer t' patriam gelieffde onse zaecken aff te han-

delen, ten eijnde mijne vrunden, die vuijterlijck schijnen naer onse over-

comst te verlangen, van onse gelegentheyt in de quartieren van India

mochten geinformeert worden, t' welck aen Sr. Jan van Hazel, wien

onse missiven naer t' Vaderslant te bestellen gerecommandeert hebben

met een couverte om d' onse, gelieve aen te roeren ende te laten weten,

verwachtende ondertussen met patientie, wat Zijne Ed. dienaengaende

sal geresolveert hebben, gelyck wij niet en connen passeren zonder

Sijne Ed. in consideratie te geven, hoe langen tijt wij de Compa. onder

geringh tractement nochtans geen cleijne bedieninghe gecontinueert

ende t' zelve loffelijck vuijtgevoert hebben, waerop Zijne Ed.
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int' taxeeren van ons tractement gelieve insichten te hebben.

Noopende t' gewas van de nagelen connen Sijne Ed. dienaengaende

geen pertinente verclaringhe doen, als eenelijck (gelijck vooren aen-

geroert) op Lohoe een redelijck gewasch voorhanden is. Derhalven

Zijne Ed. andermael niet en connen naerlaten te versoucken op onse

gedane voorslach Vk'egen t' vuijthouden van de Macassaren prompte

ende spoedighe irdre als secours toe te zeinden, opdat niet weder

daervan versteecken en door dese extrangeres geprevenieert worden,

d' Andere omliggende plaetsen verthoonen door den continueelen regen

ende swaren windt noch geen seeckerheijt, doch twijffelen niet, off d'

aenstaende vruchten zullen de jonghste geladen retouren exideren (dat

Godt geve), waertoe geen deligentie sparen zullen om alles (ist moge-

lijck) in handen te becomen.

Bij onse voorgaende missiven hadden op verscheyden perticulari-

teijten ende poincten Zijne Ed. ordre versocht, waeraen ons vooralsnoch

gedragen ende derzelver resolutie met d' eerste besendinghe wachten.

Wat aenlangt de negotia, getrocken penningen, als den eijsch van de

nootwendicheijt voor Amboina gedaen, gelieve sijne Ed. bij ingeslooten

memorie ende copia van missive, aen d' Hr. Anthonio van Diemen

geadressert, te vernemen ende ordre te stellen, tzelve soo naer moge-

lijck voldaen werdtt, waeraen de generaliteijtt dienst geschiede. Tot

redemptie ende verlossinge van tgarnisoen alhier sal sijne Ed. ons in

toecomende beseindinge met 60 a 80 soldaten dienen te assisteren,

per advijs.

Wijders soo Zijne Ed, bij onderlinge conferentie met die van Ceram

tredende, verclaringe ofte interpretatie van eenighe poincten vereijst,

can Zijne Ed. ten deele van den meergemelten Patacqua becomen, ten

aensien denzelven in alle bijeencomsten present geweest ende over alle

conferentien gestaen heeft.

Hiernevens gaet mede seecker supplicatoire requestc door de geïn-

teresseerde reders van de op Japara gespoel jeerde jonck Gorcum inge-

geven, gedienstelijck van Sijne Ed. versouckende, hun die angaent

satisfactie gedaen ofte ten minsten t' gepreveligeerde arrest op 215 Ra.

competerende seeckeren Mas Mir ") van Japara, door hunlieden alhier

bij advijs ende appoinctcment van den Achtbaren Raet geobtineert, bij

provisie ende naerder decisie genamptiseert ^) worden, waerop in teerste

mede Zijne Ed. favorable appoinctement verwachten sullen.
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Hiermede

Edele, Manhafte, wel wijse, gestrenge, voorsienighe, seer discrete

Heere, zullen desen naer Zyne Ed. (benevens mefrauwe Zijne waerde

gemale) reverentelijck gegroet, eijndigen, intrim Godt almachtich bid-

den, U Ed. desseijnen ende concepten ten dienste van de Generaliteijt,

geluckel. wil doen succederen, mitsgaders Zijne Ed. familie te ver-

leenen gestadige gesontheijt ende voorspoet ter salicheyt.

Actum Amboina in tCasteel Aij. lOen Septemb. 1628.

U Edn. Onderdanighen Dienaer

Phs, Lucasz.

CCXXII. TOEMENGGOENG BAOEREKSA, IN HET LEGER VOOR
BATAVIA, ONTVANGEN 20 SEPTEMBER 1628. (TRANSLAAT) ').

Missive van den Oversten uyt den leger van den koninck Mattaram,

leggende aen de Oostkant van Battavia, luijdende als volcht.

Cappitain Moor, Cappitain Time ') vertreckt van Uwe plaets, dewijle

ghij noch gelegentheijt hebt, want binnen thien a twaelff dagen, den

vyfden ofte den sevenden dach in de aenstaende nieuwe mane, soo

wacht U voor de wapenen van die van den Mataram, want die van

den Mataram coomen met hondert en vijftich duijsent gewapende

mannen. De veldoverste van ditto leger sijn dese, namentlijck Kaya

Dipattij Mandoera^), Kaija Dipatij Tooupa Santa*), Kaija Dipatij

Topata ^) ende Tommegongh Angabaija"), dese zijn de overste hooff-

den, die hare Maijesth, den Sousounan tot u zendt, te weten in de

maent Saphar ^) den vijfden ofte den sevenden in de nieuwe mane

thoecomende, versiet ende versterckt alsdan u plaetse wel, opdat ghij

fictorie over de hondert en vijftich duijsent moogt bevechten.

Als ghij de hondert en vijftich duijsent gewapende mannen onder u

hooge kasteel ter needer geveldt ende verslagen hebt, soo hebt ghij

alsdan den overveltoverste Pangaran Joumina*), den kloecken heldt

met hondert en t' seslich duijsent gewapende mannen op nieus te ver-

wachten, die sal U hoge kasteel ongetwijffelt wel beklimmen ende over-

meesteren, denselven is van sijne Maijesteijt den Sousounan verordent
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om de fictorie over u te behalen. Mijn persoon en heeft hare Maijesth.

den Sousounan niet vorder belast als den wech te bereijden ende be-

quaem te prepareren. Had ick ordre om u aen te tasten ofte te be-

vechten, t' soude al voor desen geschiedt sijn geweest, doch ick ben een

kleijn hoopken volcks, sijn in alles maer thienduijsent man, die met

mij hier gecoomen bennen, wat kan men doch daermede uijtrechten,

ten aensien ick maer ordre en hebbe om den wech te bereijden ende te

suijveren, doch daer ick naer tardere, sijn de hondert en vijftich duijsent

mannen. Hebt ghij alsdan sin om met mij te strijden, soo weest wel

op u hoede ende siet voor u, dat ghij in de handen van tvolck van den

Mataram niet en valt, want daer en sal alsdan voor u geenen uijtvlucht

weesen om naer ofte aen Uwe scheepen te vluchten, als hondert en

vijftich duijsent gewapende mannen zullen gecomen wesen etc.

CCXXHI. TOEMENGGOENG BAOEREKSA, IN HET LEGER
VOOR BATAVIA, ONTVANGEN 21 SEPTEMBER 1628.

(TRANSLAAT) ').

(Afgedrukt Opkomst V. p. 140/141).

B.

JAN PIETERSZ. COEN AAN MARTEN YSBRANTSZ.
BATAVIA 15 SEPTEMBER 1628 ').

Achtbaere, wyse, voorsienige, seer discrete Heere.

Onsen jongste aen U Ed. is geweest in dato Hen Augusto passado

per advysjacht de Nieuwicheyt, daerbij wy goet gevonden hebben 't

schip de Leeuwinne herwaerts t' ontbieden met expresse ordre, tselve

zoo tydtlyck van daer gedespeceert werde, dat van hier in vloote tegen

ultimo October aenstaende naer tNederlant mach vertrecken, d' Almo-

gende geve, dese onse advyse U.E. wel ter handt sy gecomen ende dat

de Leeuwinne eerlange in salvo alhier verschijne.

Met gemelde jacht is UE. d' aencompste van Grootenbroeck gead-

vyseert ende copyen van onse voorige missiven, aen UE. per den

Cameel dato Hen Juny ende met 't Wapen van Hooren den 23en July
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pto. geschreven, toegesonden, weicker inhouden bij desen confirmeeren

ende recommandeeren UE. dat de ordre in deselve gegeven volgens

onse intentie ten dienste van de Compe. ter executie mach werden

gestelt, 'twelck syner tijt geerne sullen vernemen.

tSeedert is alhier weynich voorgevallen, alleenlijck dat die van de

Mataran, naedat op den 22en ende 23en Augusto onder schijn van

handelaers met ontrent tsestich gorabs als praeuwen alhier aengecomen

waren, tusschen den 24 ende 25en dito daeraen volgende des nachts

ontrent 12 uren eenen furieussen assault op 't Gasteel voorgenomen heb-

ben, doch syn, Godtlof, met verlies van ontrent 300 a 400 mannen ende

alle haer vaertuych affgeslagen, eenige van dese bespringers sijn

tusschen den Diamant ende Robijn over de wal geloopen ende in

tCasteel dootgeslagen, andere haddent aen de zeekant op de punt de

Peerl gemunt, daer met gewelt van schieten afgehouden wierden. Des

anderen daechs bequamen tijdinge, dat groote menichte van Javanen

in tvelt vernomen waren, den 27 dito bestonden te naerderen ende

quamen in goede ordre met vliegende vaendels nae de stadt toe ge-

marcheert, des nachts daeraen vielen met ontrent duysent man alhier

in de stadt ende meynden hun aldaer te verstercken, des morgens,

wesende den 28en dito, daervan verwitticht sijnde, gaven ordre om
met ontrent . . . hondert ende vijftich musquettiers daernaer toe te

marcheeren, die gemelte vyanden weder teruggedreven ende uyt de

stadt gejaecht hebben met verlies van ontrent 200 van de haeren,

'tsedert hebben op de stadt noch Gasteel niet weer geattenteert ende

hebben hun buyten de scheut van een musquet van de stadt begonnen

te inquartieren. Den Hen deser isser den vijandt wat genaerdert ende

met een halve maen van hout ende aerde opgeworpen, op een pistool-

schot by de wal van de stadt gecomen, daerop den Oen dito een uytval

van t' sestich musquettiers ende pieckeniers onder t' faveur van ontrent

hondert ende vijftich musquettiers van de wal hebben laeten doen, die

den vyant seer geluckich uyt sijn werck dreven ende ontrent 50 a 60

op de placts lieten leggen, sonderdat yemant van d' onse is gequest

geworden, 'twelck wiert in tgesicht van den vijandt geslecht ende afge-

worpen, soodat nu t' sedert haeren aenvanck drye harde doppen

hebben gehadt, hoe haer de vierde vergaen sal, leert den tijt, houden

hun nu buyten schoots ende verstercken haer hardt. Dit hebben wij

goet gevonden UE, aen te schryven, opdat kennisse van tgepasseerde
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moocht hebben, oft gebeurde dat d' Engelschen (naer hun oude ge-

woonte) de saecke vrij grooter ende swaerder maeckten, als die in

sichselven is.

Ende dewijl nu buyten onse expectatie in vijantschap met die van

de Mataram sijn gecomen, mitsgaders dat sich den vijandt hem ontrent

de stadt blijft onthouden ende seer versterck[t], niet wetende, of lang

sal continueeren of dat op nieuws secours wacht omme een reprinse te

doen, sullen wy genootsaeckt sijn tot onser ende der stadts deffentie

sterck garnisoen alhier gestadich te houden. Deshalven willen UE op

thoochste gerecommandeert ende bevoolen hebben volgens onse ordre,

voor desen gegeven, op tspoedichste sooveel scheepen ende volck her-

waerts te senden als mogelijck werdt, sonder daer eenich volck, schee-

pen ofte jachten ten overvloet te houden meer als tot uytvoeringe van

onse ordre tot redres van Compes. negotie aldaer vereyscht wort, tot

welck redres wij de jachten Schellinge ende Vlielant met tcleyn vaer-

tuych, dat aldaer sijt hebbende, suffisant achten, derhalven, als vooren

geseyt, sent ons niet alleen de scheepen de Leeuwinne, Cameel, tWapen

van Hooren, maer oock tschip Schiedam, dat primo Junyo van Cabo

de Bonne Esperance (comende van tPatria) costy vertrocken is, soo

spoedich gelaeden met goede partije rijs ende geeyschte cleeden mits-

gaders sooveel volcks, als eenichsins missen condt, herwaerts, opdat

wij de benoochdichde Molucques, Amboina ende Banda van d' een

ende d' ander tydelijck mogen provideren, die om volck ende rijs

verlegen sullen vallen, neemt dan dit ter herten ende despacheert de

scheepen successive, sonderdat d' een nae d' ander wacht, op spoe-

dichste herwaerts aen, grooten dienst sal de Compe. daeraen ge-

schieden.

Tot noch toe is de Cemphaen, die UE. per Grootenbroeck voornaemt

in 8 a 10 daegen te laeten volgen, niet verscheenen, d' Almogende be-

waere hem voor ongeluck.

Tot een besluyt willen UE. andermael op tserieuste bevolen hebben,

soo voor desen niet geschiet is, ons (e) goede partije ende meer als

geeyscht hebben te beschicken, alsoo uyt des Matarans landt voor-

eerst niet hebben te verwachten ende hout doch geen volck ten over-

vloed t, maer sent ons alles herwaerts, alsoo in dese gelegentheyt w[el

te] passen sullen coomen.

Hiermede
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Achtbaere, wyse, voorsienige, seer discreete Heere sullen UE, naer

hertelycke groetenisse in de protectie des Alderhoochsten beveelen.

In tCasteel Batavia ady 15en September 1628.

Ende was ondertccckent

UE. vriendt Pietersz, Coen.

Wij verstaen, dat op de Cust goede londt wort gemaeckt ende wel

te becoomen is, soo synde, sal UE. ons pr. eerste gelegentheyt goede

partye londt van de beste, alsoo daer seer om verlegen sijn, laet der-

halven niet naer, maer beschickt ons de ruymte ende sendt ons mede

sooveel Hollandsche londt, als missen condt.

Datum als boven.

Ten beveele van Sijn Ed. ,

Onderstont

UE. A. van Dicmen.

CCXXIV. MARTEN YSBRANTSZ. AAN BOORD VAN DE
SCHIEDAM TER REEDE VAN MASULIPATAM

24 SEPTEMBER 1628^).

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer Discrete

Heere.

Met het jacht den Kemphaen, dat op den 23en passado van de reedc

Maslipatam naer Batavia is vertrocken, sijn onse jongste aen U Ed.

geweest. Verhoope, Godt t' selve als oock t' jacht Wieringen (dat op

22en Julij van Palliacatta is vertrocken) bij U Ed. in salvo sal hebben

laten arriveeren.

Op den 18en Augusto is voor Palleacatta tjacht den Haringh wel

gearriveert, waermeede ontfangen U Ed. messive van den 7en Julio,

als coppie van die pr. t' schip den Cameel, dat noch niet vernoomen

hebben; t' voorsz. jacht is op 7en deses van de reede Maslipatam naer

Aracan vertrocken. Hebben hem in alles, soo veel noodich was, terecht
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geholpen, dan ijser heeft niet connen krijgen, maer weijnich tabaco.

d' Hoope is, soo ons d' Aracanders hier seggen, dat se hun ladinge,

alsoo t' jacht niet groot is, wel becoomen sullen van rijs, dan soo se

naer nieuwe gewas sullen moetten wachten, sal wel tot Februario aen-

loopen

Wt coppia van messijve, met den Cameel door U Ed, ons geschreven,

gesien de behouden overcompste van de scheepen Brouwershaven ende

Medenblicq.

T' slavencoopen sullen matelijck continueeren ende geen oude meer

coopen laten, hebbe t' selve oock aen die van Aracan belast geen booven

de 20 jaren te koopen. Hier op de Cust sijn dit jaer niet overvloedich

geweest te becoomen, doordien den rijs reedelijcx coop om de Suijt

geweest is. Wij hadden althoos de Bengaelsche slaven voor de Perjas

ende Tajolas ') geprefereert gehadt ten aensien clouck volck, dan, dat

se soo wel niet tegen den arbeijt ende ongemack moogen, sulcx kompt,

hetselve soo niet en sijn gewoon als de Perjas ende Taijolas, alsoo de

bengaelsche alle gerooft werden van die van Aracan op hun vijanden,

soo datter veel treffelijcke ende die goede dagen gewoon sijn geweest,

dicmael onder sijn, hun gelooff ook moors, met de Javanen nast

coomende, daer de Taijolas ende Perjas heijdenen sijn ende hun gelooff

haest veranderen, wij sullen trachten alle jongh volck te becoomen.

Sie, U Ed, gesint waert noch pertije nagelen te senden om tegen den

Deen en de Engelschen te cladden. Wij hebben hier noch ontrent 8000

Ib, leggen, dat ons dunckt genouch te sijn om den Deen en de Engelschen

hun nagelen onder de marckt te brengen. Den Deen, die nu uijt Macas-

ser bij de 100 bhaer gebracht heeft, verkoopt die tot 8V2 pagode de

man, dan wij connen niet resolveren d' onse soo te verkoopen, hoewel

dat wij wel uijtstroijen, die aen 7'-_> pagod, willen geven ende noch en

can den Deen geen contant daervoor becoommen, is al op leverantie

van cleeden, die den Gouverneur van Maslipatam hem dan hooch ge-

nouch aensmeert, alsoo die alleen den cooper is en de Deen geen and^r

wech daermeede weet. Wij hadden d'onse al in de Leeuwinne ge-

scheept, alsoo uijt schrijven van de Hre. Maijores gesien haddc, in

Nederlant op soo hoogen merckt waren, dan naer ontfangh U Ed. mes-

sijve heb die weder aen lant doen brengen.

Voordaen en sullen geen goederen volgens U Ed. schrijven meer aen

Maslipatam doen lossen, voor ende aleer den coop gemaeckt ende ver-
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seeckert sijn, wat daer voor hebben sullen, doch daer en derff voor-

daen niemant een pagood aen goet coopen. Den Gouvernr. is alleen den

coopman, dat temet weijnich doet vercoopen, is alleen om d' onse,

Engelsze ende Deen wat te paijen, evenwel gaet niet een pagood goedt

uijt ons off d' andere hun huijsen, dat hooger verkocht werdt, als ditto

Gouverneur self gelieft.

Het placcaet, door U Ed. doen instellen aengaende den handel der

perticulieren, hebben noch niet becoommen, verhoopen met den Cameel

off t' Wapen van Hoorn becoomen, sullen alsdan t' selve doen publi-

ceeren ende naercoomen, ondertusschen sullen sorge dragen sooveel

mogelijck d' ondercruijpinge van de Compis. negotie voor te coomen.

De vrouwpersoonnen, daer Martten Vinck ^) d' Ed. Heer hadde van

aengesproocken noch op Seijlon te sijn, waren al in Adrepatnam ge-

coommen. Wij hebben daer volck nae toegesonden om deselve in Pal-

leacatta te brengen, soo se daer begeren te sijn, Nae verstae, sullen

liever bij d' onse in Palleacatta als in Tranqebare bij de Dcennen

coomen, ten aensien den Deen noijt geen moijtten voor desselffs ver-

lossinge gedaen en heeft. Op mijn schrijven aen dittos vrouwen en heb

noch geen antwoorde becoomen, heb Maleije belast bij den neijcq van

Tanjouwer (onder wiens gebiedt sij nu sijn ende bij wien Maleije veel

vermach) deselve in alles de behulpelijcke hant tot verlossinge te

bieden, dat ons toegeseijt heeft ende ongetwijffelt hun verlossinge wt

der heijdenen handen sal te weege brengen.

Met dit schip Leeuwinne gaen weder eenige fijnne lijwaten, dan niet

volgens den eijs van de Heeren Maijores, alsoo die ons te laet gewerden

is ende te voorens met de Leeuwinne door Hare Ed. die afgeschreven

waren, sijn nu in desen tijt niet meer te becoomen geweest, want soo

lange de moorsche scheepen in de ladinge leggen (die nu in deese maent

alle vertrecken), connen wij geen ofte seer weijnige fijnne witte lijwaten

in Maslipatam becoomen, sullen sorge dragen, dE. Heeren Maijores

eijs, soo nae als mogelijck is, pr. naeste sal voldaen werden.

Met den directeur vanden Broucke hebben althoos, ijets weerdich

te schrijven voorgevallen is, corespondentie gehouden, aen ons heeft

het niet geschort. Sullen U Ed. ordre van onser sijde wel naercoomen

ende niet versuijmich sijn met die van Souratta communicatie te houden.

De Nederlantsche kinderen, in Aracan zijnde, heb ordre gegeven,

d' selve hier te brengen, oock aen den Cooninck geschreven ende de-
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selve doen versoucken door sijn volck, dit jaer met dittos Coonings

oliphanten in Palleacatta geweest, als door d' onse derwaerts gesonden,

twijffele niet, off den Cooninck sal deselve volgen laten. Het jacht de

Nieuwicheijt quam hier bij ons ter reede voor Maslipatam op 19en deses,

waermede becoomen U Ed. missijve van dato Hen Augusto als coppie

van mcssijve, met t' Wapen van Hoorn door U Ed. aen ons ^^eschreven.

Ditto Hoorn hebben mede noch niet vernomen. D' arijve van tjacht

Groottenbrouck bij U Ed. heb darbij verstaen. Dat geen meerder gou-

longs daermede sijn gesonden, is ons leedt genouch geweest ende heb

U Ed. daervan d' oorsaecke voor desen wel geschreven, t' schortt aen

onsen goeden ijver niet. U Ed. weet, in wat staet te vooren geseetten

hadden, wij verhoopen, naer desen den eijs beeter ende onbekrompen-

der sullen connen voldoen, t' Schort ons nu althoos aen geen geldt, ge-

looff Ed. Heere, het oock aen ons (soot maer doenlijck is) niet schort-

ten en sal. T' werdt genouch wijt uijtgeseth.

T' schip de Leeuwinne hebben ons best althoos gedaen omme sijne

ladinge voor tvaderlant tegen Septembr, te procureren om dan nae

Batavia te senden, dan doen Groottenbrouck vertrock ende ick verstont,

uijt Maslipatam aldaer niet de helft van tgecontrakteerde geint conde

werden, dede mij despereeren aen sijn ladinge tegen onse meeninge

ende vaste toesegginge van die van Maslipatam, dat noch minder be-

vonde, doen hier in Maslipatam op 7en deses quam. Evenwel liet ditto

Leeuwinne datelijck prepareeren om naer Batavia te gaen ende lach

op 100 a 150 packen nae volladen, doen t' jacht de Nieuwicheijt hier

arriveerden. Soo wij op Groottenbroucx afscheijt in tminsten hadden

geweetten, in Maslipatam de saecken soo sleght in tleveren van tgecon-

tracteerde stonden, gelijck wij, daer coomende, bevonden hebben, t'

soude geen misverstant van ons geweest sijn ende evenwel soude de

Leeuwine, half geladen, hebben moetten gaen, alsoo op Groottenbroucx

vertreck den salpeter noch meest om de Suijt was, den indigo in tlandt,

t' cattoenne gaern noch te soucken. Hij soude maer t' selve, dat Groot-

tenbrouck mede nam, hebben connen op Batavia brengen met weijnich

salpeter ende vijgercabels, die mij inbeelden, niet seer noodich en

waren, doordien corts te voorren met Medenblicq de cabels uijt Patria

(met de Leeuwinne gecoomen) gesonden waren. Groottenbrouck lach

hier doen vruchteloos ende ons dacht, well deeden, de Javaensche ende

Maleijsche goederen daermeede vooruijt sonden, sooveel laden conde.
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te meer dagelijcx verstont, d' Engelschen een schip verwachtende

waren, vertrouwe dEd. Hr. Gouverneur Generael ons (dit alles insiende)

van tmisverstant ontschuldigen sal.

Vijgertouwen hebben al lang opgehouden mett maecken, alsoo noch

8 stux waren geslagen ende sullen, voor andre ordre becoomen, geen

ander slaen,

T' jacht van Jan Buijs, verstaen, op Batavia noch niet verscheennen,

t" is te beduchten, de slaven hem vermeestert sullen hebben off dat

(alsoo cleijn ende met rijs swaer geladen was), de see hem sal inge-

swolgen hebben.

Met jacht den Kemphaen is U Ed. geschreven van Maslipatam, hoe-

dat volgens t' gemaeckt schadelijck contract bij d' Hr. vanden Brouck

in Souratta hebben alhier van de Souratsche moorren moetten ontfangen

100 bhaer thin, 200 bhaer peeper ende 3 bhaer 106 Ib. nagelen, cleenne

bharen, de bhaer maer gereeckent op 360 Ib. HoUants, te weetten

72000 Ib, peeper, die getaxeert is op 18 pa. de bhaer

van 480 Ib. alsoo nu in Maslipatam is geldende

ende oock wel voor 16, soo achte, becoomen

souden ƒ 11475 - -

36000 Ib. thin a 50 Pa. de 480 Ib. verkocht , , . ƒ 15937-10-

1186 Ib. nagelen, gestelt op 9 Pa., den Deen verkoopt

tegen 8V2 Pa. de 24 pont ƒ 1890-3-12

ƒ 29302-13-12

voor welcke somme wij t' generael gecrediteert hebben ende den peeper

in de Leeuwinne gescheept ende pertije tusschen d' indigopacken inge-

stort, sooveel den tijt toegelaten heeft, de rest in sijn broodtcamer, de

nagelen houden hier. D' instructie, door ons aen tjacht Groottenbrouck

gegeven, staet wel clarelijck inne geen Moorsche off heijdensche schee-

pen te beschadigen, maer alleen, daer Portugeesen in vinden, bij ons

te brengen, onbeschadicht, gelijck U Ed. sult bij coppie desselfs hebben

gesien. Hadden sij die achtervolcht, was wel geweest, d' ordre was

claer genouch gegeeven. Wij verhoopen nae desen persoonnen te ge-

bruijcken, die beeter op t' stuck letten ende hun ordre naer comen

sullen, t' Heeft ons grootte moijtten ende grootte schade voor d' E,

Compa. veroorsaeckt.
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Het Portugijsche fregatt, door de Leeuwinne aengehaelt in see voor

Tranqebare, sullen volgens U Ed, ordre ten dienste der Compa. ge-

bruijcken. De suijcker is in de Leeuwinne op weijnich naer gescheept,

de rest was door d' onse van de Leeuwinne in Tegenampatnam aen

Maleije gedaen, die deselve betalen sal. Den Deenschen admirael hebbe

hierbij geweest, was een heelen nacht aen ons boordt, dan heeft noijt

van t' aenhalen der fust verhaelt off eenich vermaen van gedaen ende

wij swijgen oock daervan stille en bethoonnen hun alle vruntschap.

Hoe ditto suijcker getaxeert ende in factura gestelt, gelieve d' Ed. Hr.

bij nevensgaende extrackt der generale reeckeninge uijt onse boucken,

hierneffens gaende, te beoogen, meede hoe de cleeden, uijt een Portu-

geesche fregatte voor Negapatan door t' jacht Derschellingh ende

sloupe becoomen, sijn getaxeert, als eenige areecque bij onse sjelias,

uijt twee Portugijsche thonijs becoomen. De cleeden sullen U Ed. pr.

naeste schip toesenden, alsoo de Leeuwinne hier vol is ende oock

Palleacatte niet aendoen sal, alwaer dos, cleeden noch sijn, vertrouwe,

op Batavia eens sooveel, als getaxeert sijn, renderen sullen. Wij hadden

voor ons vertreck van Palleacatte t' jacht Derschellingh ende een

sloupe gesonden met ordre t' see te loopen ende sien Seijlon aen boordt

te krijgen ende dan soo langs Seijlon onversiens bij nacht voor Nega-

patan te coomen, alsoo langs de wal tegen mousson geen voordeel op

de gijsen can gehaelt werden door hun mennichvuldige spien, die op

alle plaetsen hebben, Ditto jacht conde Seijlon niet aen boordt krijgen

ende was genoodtsaeckt, doen de hoochte van Negepatn, hadde, de wal

te kiesen ende is soo savonts den 25en passado op de reede Nege-

patan geloopen, vont niet als een fregatte ende een chiampan op de

reede. De fregatte bequam met 30 pack cleeden, die daerin waren

gescheept, om naer Tarjange te gaen, was met sout geballast, t' Jacht

quam wat te vrough, soo tot Seijlon hadde connen opcomen sonder

lant aen te doen, souden dese fregatte met zijn volle ladinge beloopen

hebben, alsoo des anderen dachs de gijsen daerinne noch 100 pack

gescheept souden hebben, meede was de malaxvardr. veerdich uijt te

cortten, dan lach op voorsz, jachts compst noch in de revier. De chiam-

pan ontseijldent d' onse door de donckerheijt des nachts, t' Is deselve

fregatte, die d' onse eens voor Mallacca weeder ontjaecht werde. Wij

tseedert geen avantagie op Gijs meer connen becoomen, was te vrouge

wacker gemaeckt.
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Den 29en van de verleden maent smorgens ontrent ten 10 uren

cregen in tgesicht t' schip Schiedam, sittende vast op de droochte

ontrent Enour, 3 mijlen besnijden Palleacatta. Soo haest hem in tgesicht

cregen ende sijn schieten (om hulp) sagen, ginck daer datelyck met

jacht Viielant ende de veroverde fregatte den Jager, die op de reede

lagen, naer toe, met eenige thonijs ende boodts, vonden, t' voorsz.

schip op de droochte met hooch water was geseijlt, gaff harde stootten,

naer sijn stengen geschootten, liet dadelijck sooveel van sijn ballast

overboordt werpen, als conden ende pertije vlees, speek, sijnde voor

de hant ende swaer goet, lossen, dan siende, het schut hem meest soude

crencken, soo lange stoottende bleef, waer van sin t'selve eerst te

lossen, doende sijnde ende t' water weder wassende, 2 anckers uijt-

gebracht sijnde, hebbent, Godt loff, savonts weder afgekregen teegen

meenninge van veellen. Hadde vrij wat gestootten, dan is wel dicht

gebleeven ende en connen niet vernemen, t' schip in tminsten eenich

letsel daervan heeft ende is geenige schade geleden, de Leeuwinne

hadde mede op t' selve riff geseten ende in groott perijckel geweest,

die daermede affquam met lossen van sijn schudt ende overhoort

werpen van 1% sacken ongeraffineerden salpeter, die in sijnne factura

staen gestelt, gelijck U Ed. bij deselve cont beoogen, t' Schijnt, sij alle

de instructie ende beschrijvinge, hun van de Heerren Maijores op t'

seijlen langs dese cust mede gegeven, hebben willen volgen ende sijn

alle beijde de scheepen voors. op de droochten voornoempt geseijlt bij

schoonnen dage ende schoon weder, t' Schijnt de droochten in 2 jaren

veel verloopen is ende vrij meer t' see streckt, als voorsz. beschrij-

vinge medebrengt. In somma dese beijde scheepen hebben in groott

perijckel geweest. Hadden wel wat beetter connen toesien ende t' loodt

gaen laten.

Met voorsz. Schiedam hebben becoomen een cargasoen van

ƒ 258446-6-8, gelijck ick achte, U Ed. bij coppie van factur sult hebben

gesien, die oock hierneffens gaet, waervan ƒ 200000 aen goudt, de rest

in loodt, laeckenen, fermilioen, quicsilver etc. Wel is dese cust nu

versorcht, was wenschelijck soo vreedelijck als wel voor desen moch-

ten onsen handel doen, naer Souratta hebbe geschreven, dat wel 100000

ende meer op ons, soot noodich is ende sonder schade geschieden can,

mogen trecken. Hier is een moor uijt Souratta, dienaar van den Gou-

verneur Mierfiens *) aldaer, met een brief van de Heer vanden Brouck

91
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om hem 3, 4, 5000 realen te verstrecken om weder in Souratta t' ont-

fangen, dat sullen doen ende t' geen meerder op ons noch souden

mogen trecken. lek wenste, de meeste part van tquicksilver ende ver-

melioen, dat hier is, in Suratta was, alsoo hier nu soo geen aftreck als

wel voor desen heeft, dat alles door den Moorschen Gouvernr. bij-

compt. Soo voor vertreck van tnaeste schip geen meerder aftreck en

kompt, achte, geraden is, pertije nae Batavia senden omme ter ge-

legender tijt naer Souratta gesonden te werden. D' onwetenheijt, off

Souratta daervan geprovideert is, doet datzelve nu noch hier houden,

alsoo achten even wel, off nu off pr. naeste schip gaet.

T' schip Schiedam sullen U Ed. soo haest als moogelijck toesenden,

met tgeen gereedt sullen connen krijgen, tot nu achte, sijn in Pallea-

catte niet booven 50 a 60 packen behalven de veroverde cleden

gereedt, dan werdt dagelijcx noch versamelt. In MasUpatam connen

geen cleeden becoomen, voor en aleer de moorsche scheepen ver-

trocken sijn, de pachters onser negotie belooven dan goede pertije te

leveren, dan t' is al den ouden sanck. Evenwel verhoopen U Ed.

Schiedam binnen l^ó maendt toe te senden, alsoo t' vlees, speek ende

provisien, die inne heeft, een groott deel sijn rviijm vervult, cenige

weijnige rijs, achte, sal oock in Palleacatte gereedt sijn ende pertije

salpeter. In Datcheron sijn mede ontrent 4000 pa. aen cleden (meest

Gunees lijwaet, salampouris ende betilles) gereedt, die doordien t' landt

noch vol water staet, niet af connen gebracht werden. Soo den Cameel

off Hoorn te voorschijn coomen, sullen Schiedam met t' gereede voorwt

senden, soo lange dient noch hier te blijven voor MasUpatam.

Hebbe belast in Palleacatta soo veel rijs te versameien, als te be-

coomen is, dan nae uijt schrijven van daer verstae, wert weder duer

ende is weijnich te becoomen. Hier in MasUpatam is oock weder

grootte dierte in den rijs.

De geslootten messijven, naer Souratte met de Nieuwicheijt ge-

sonden, hebbe overlant nae Souratta bestelt.

Op de gastos ende oncosten wert bij ons sooveel doenlijck geleth

ende en can niet anders gedaen werden, voordaen sullen, die ver-

soucken vrij te wesen, alle op Batavia bewijsen. Hier en souden geen

vrijgegeven sijn geweest, tenware in tyde van d' Hr. Uffelen salr. wij

daertoe last éehadt hadden ende deselve oo de maenden naer te be-
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talen, die hun tijt uijtgedient hadden, voordtaen salt hier niet meer

geschieden.

Op de lengte ende breete van de lywaten, daer d' Heren Maijores

over clagen, sal naer vermogen geleth ende naer vernoomen werden,

bij wien de foulten in de packen, die de Hren. voorsz. aenwijsen, ge-

commiteert sijn, sal debvoir doen, sulcke faulten voorgecoomen wer-

den, can niet vernemen, in onsen tijt sulcke nombers van packen van

hier sij gegaen, als d' Hren, Maijores aenwijsen.

Wt de messijve, pr. t' jacht den Cemphaen van Masulipatam ge-

schreven, sal U Ed. hebben verstaen t' arivement van tdeens schip

Cristiaenshaeven alhier op 4en Augusto, brengende ontrent 100 bhaer

nagelen ende 60 a 70 bhaer sandel, doch den roup gaet wel 100 bhaer

sandel, dan is soo veel niet, weijnige macis, 12 a 14 bhaer nootten

meest in den dop, eenige sijde ende pertije goudt. D' admirael Crape

hout hem hier, is doende dagelijcx pertije cleeden dienstich voor Mac-

casser te versameien, achte, weder daer als op Japara gemunt heeft.

D' Engelschen sitten stille sonder negotie, verwachten hun schip. Sij

hebben in Arimagon als in Maslipatam, soo verstaen can, ontrent 150

a 160 packen gereedt, daeronder veel maleijsche sorteringe, samma-

dramourij, arichodes, salalous, goede pr.tije tapesarasses, oock eenige

goulongs, tapegrando ende quitchijl.

De Deennen, soo kan bespeuren, en sijn noch van meeninge niet

Tranqebare te verlaten. De vaert op Macasser can hun gastos wel

stoppen, hebben seer weijnich volck op t' fortt, geen 30 ende op t'

schip Cristiaenshaven niet boven 20 man behalven de lascaers ende

swartten. Sij hebben noch een groot moors schip voor desen in Bengala

gekocht ende daernaer vertimmert, oock een ander schip, bij d' Hr.

Balliouw Caen verovert ende aen haer verkocht, dat oock opgemaeckt

hebben. Het grootste hebben sij op Tannasserij bevracht meest met

jentijfsche ende moorsche goederen, het ander heeft hier ontbooden.

Waer t' selve heen sal, can noch niet vernemen, sij connent wel gaende

houden met op vracht te varen, sitten dicht bij Negepatam, daer veel

treffelycke moorsche als jentijfsche cooplieden woonnen, die sullen

Deen sijn scheepen genouch bevrachten, ongetwijffelt de Gijs daerinne

oock al perticipant is. Onsen Maleije hadde het ooge al op Trangebare

geslagen, de spraeck ginck, doen d' admirael Crape nae Macasser was,

dat van daer naer Deennemarcken meenden te gaen met Cristiaens-
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haven, soodat veel crediteurs haer betalinge in twijffel stelden, off t' ge-

viel, sij Tranqebare verlieten, soo sal den Neijck van Tanjouwer ons

selfs de plaetse wel presenteren, heeft diversche malen ons door sijn

volck, die dit jaer in Palleacatte geweest sijn om oliphanten te coopen,

plaetse, wclcke off Waer wij begeren, in sijn landt doen presenteren,

doch alsdan souden de reede Negepatan, dat onder hem staet, vrij

moeten laten, daertoe ick acht, U Ed, vooreerst niet toe soudt verstaen,

dan wast maer soo ver, de Deen Tranqebare verliet, t' soude ons niet

ontgaen. Wij sullen wel daerop letten, dat in sulcken gevalle in geen

ander handen en sal geraecken als aen d' onse ende soo niet, sal Maleije

t' aenslaen ende t' fortt met sijn parentos ende bloetvrienden besetten,

gelijck hij mij selfs dickmael mondelingh heeft verclaert soo gesint te

sijn, alsoo alsdan een verseeckerde plaetse soude hebben. Hij, sijnde

een man, die uijtnemende grootte negotie op dese Cust ende alle deese

omleggende quartieren ende d' overcuste doet, vreest eens in clem van

d' een Neijck off d' ander om hem wat te plucken sal geraecken, in

desen oproerigen tijt, terwijlle t' lant rontsomme noch soo in oorlooge

staet, sijne broeders ende t' volck, dat om de Suijt heeft, niet ver-

seeckert op geen plaetsen, moette dickmael veranderen ende soo een

plaes off fortt in sijn handen sijnde, was soo veel, off in d' onse was

en soude ons niet ontgaen. Op mijn compst in Palleacatte sal mij

beetter van den stant der Deennen informeren ende U Ed. dan breeder

alles schrijven, ondertusschen sal t' ooge in tseijl houden.

Tot quantiteijt Bengaleesche suijckeren en weetten (soo lange t' lant

in Bengala soo in revolte als nu noch ende eenige jaren geweest is) geen

raedt toe, wij sien voor ons oogen de deennen, die daer soo lange in

Pijpelij een comptoir hebben gehadt, hoe gevaren sijn ende hoe gepluct

ende getravallieert werden,

Desen Deenschen admirael Crape heeft verclaert tegen een seecker

Portugees, dat van 20000 ra. aldaer voor 3 jaren gebracht, maer 4000

ra, retour noch heeft genootten, de rest is versmolten, soo van de in-

woonders afgeperst als met schenckages, grootte gastos, debaucheeren

van de sijnne etc, in somma op, soodat Deen niet meer naer Bengala,

soot schijnt, wil ommesien ende ick achte, wel wenste, sijn volck van

daer al hadde. Gelooff, Heere, soo der ijet proffitabels te halen was,

dese maslipatamse moorren souden ons de proffijten niet gonnen, maer

self met hun cleen vaertuijch, gelijck voor desen plegen te doen, wel
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daerop passen ende ons de waren van daer hier in Maslipatam met

minder gastos ende ons beettercoop connen brengen, als wij die daer

soude connen gaen soucken Soo eenige apparentie van proffitabele

negotie sien, sullen niet laten derwaerts te senden, t' selve hebbe oock

voor desen aen de Ed. Hr. Carpentier geschreven.

Op 17en deser is t' jacht Derschellingh van hier naer Aracan ver-

trocken met Ra. 6000 in contant, 97 packen tabaco ende pertije am-

phioen, t' samen in alles monterende 19064 tot incoop van slaven ende

rijs, t' jacht den Jager, sijnde t' selve, dat voor Tranqebare verovert is,

sal op morgen off overmorgen volgen, houden hem hier alleen leggen

om pertije ijser, dat wt het landt dagelijcx verwachten. Wij hadden

voorgenoomen, ten aensien den Cameel noch t' Wapen van Hoorn hier

noch verscheennen, t' schip Schiedam naer Aracan gesonden te hebben,

dan hebbende noch inne de medegebrachte provisien als alle tloodt,

dat oock niet gelost can werden sonder ander ballast in t' schip, daer

geen raedt hiertoe en weetten ende op ons vertreck van Palleacatta niet

en twijffelden, off souden den Cameel off Hoorn hier gevonden hebben,

oock overleggende, dat voor Februao. geen 3 scheepsladinge rijs in

Aracan te becoomen sal weesen, aireede de fleuijte ende den Haringh

derwaerts vertrocken, die genouch (soo van daracanders verstae) te

doen sullen hebben, hun ladinge te becoomen ende nu deese 2 jachten,

alsoo t' nieuw gewas voor Februao. niet en valt. De 2 voorsz. jachten

Derschellingh ende den Jager sullen 100 a 120 lasten rijs connen

voeren als 4 a 500 slaven, Schiedam hoopen binnen I1/2 maent naer

Batavia te senden, mede de jachten vrij lecq ende in Aracan lichtelijck

wat connen versien werden, dat hier nu niet geschieden can ende om
meer consideratien hebben goedt gevonden dos. jachten te senden met

ordre aen t' jacht Derschellingh, dat langs de Cust Sengelij ende Orijcxa

tot Pontto Palmera ofte ten minsten tot Manijquepatnam sal loopen

om te sien, off den Cameel aldaer yewers vervallen mocht sijn off

tijdinge van becoomen ende soo hem bejegent, dat alsdan Derschelling

alle sijn cargasoen sal overgeven aen den Cameel ende weder uijt den

Cameel sal overnemen t' gunt voor deese Cust is inhebbende ende dat

daermede herwacrts aen sal coomen ende den Cameel voort gaen laten

naer Aracan,

Hebben oock goedt gevonden, dat men voortaen in Aracan geen volck

meer sullen houden, alsoo niet als grootte gastos aldaer doen ende
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den rijs als slaven doch wel opgekocht can werden, ten tijden de

scheepen daer sijn, soodat met de gaende ende coomende scheepen

alles wel verricht can werden. Noijt hebbe perfecte reeckeninge van

Aracan noch becoomen, Hebbe tot dien eijnde Sr. Roeloff Cornelisz. ^)

voor oppercoopman (met de Leeuwinne uijtgecoomen) derwaerts ge-

sonden, sijnde anders geen cooplieden noch ondercooplieden op dittos

jachten, met last, gelijck oock aen Sr. Marinus Louwrysz. geschreven

hebbe, soo hij daer noch is, dat se t' selve soo achtervolgen ende van

daer brengen om de gastos, schenckagien etc. voor te coomen, dan soo

meerder rijs in Aracan versamelt werden, als de jachten voeren con-

nen, dat se alsdan een man tot opsicht daerbij sullen laten, tot gele-

gentheijt voorvalt deselve herwaerts te brengen. Nae Singelij hebbe

oock 1000 pagoden gesonden om te sien, off daer eenigen rijs connen

versameien, de jachten hebben last, soo in Aracan geen ladinge, dat se

dan langh de Cust Siengelij sullen coommen. Dit jaer is in Siengelij

seer weijnich rijs te becoommen geweest.

Den voorsz. Roelof Cornelisz. heb hier gehouden, alsoo seer bequam

omme op eenige tochten te gebruijcken, sijnde ijverich, courageus ende

een eertrachten[den] persoon, oock in tstuck van de negotie wel er-

varen, d' ondercooplieden, assistenten, die hier ten overvloede sijn,

sende meest met dit schip de Leeuwinne, oock den coopman van Der-

schellingh, eenige andere overige sullen met Schiedam gesonden

werden.

Gaen oock met dit schip meest alle de soldaten, die met schip

Schiedam uijtgecoomen sijn, t' is seer goede slagh van volck. In Gel-

dria is weijnich veranderinge van volck geschiedt, alsoo buijten de

getroude d' ander hun tijt niet geexpireert. Alle de boodtsgesellen, die

hier voor desen tijt hebbe connen misschen, werden oock gesonden,

Schiedam hout noch in de 60 coppen.

Met dit schip gaen 73 slaven ende slavinnen, dese sijn langh te

voorren opgekocht geweest om de Suijt ende Tegenampatnam, sulcke

oude als onder dese eenige sijn, sullen geen meerder voordaen geson-

den werden.

T' vervolch van de dachregisters van Palleacatta als Maslipatam,

tsedert de jongste gesonden, werden oock gesonden alsmede coppie

van de scheepsboucken, testamenten, inventarissen van de jachten Der-

schellingh ende Vlielant. Die van Schiedam waren noch niet gecop-
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pieert, sullen volgen. Gaet mede een messijve door d' engelschen Pre-

sident alhier aen ons geintarcqeert ") met versouck deselve bestelt

moogen werden, mede twee messijven door den deenschen admirael

Crape mij behandicht, d' een aen de Mat. van Deennemarcken. Geen

dijamanten werden met dit schip gesonden, alsoo de memorie, daer d'

ordre in staet van tot ƒ 30000 te coopen, nu 19en deses eerst pr. de

sloupe de Nieuwicheijt becoomen hebben ende in 4 a 5 dagen geen

hebben connen becoomen tot cijvijlen prijs, te meer door vrees van

den moorschen Gouverneur niemant dijamanten hier in Maslipatam

derff brengen, werden door ditto Gouverneur te seer gepluckt. Wij

sullen daeromme naer de mijnne senden ende sien, of pertije becoom-

men connen om pr. naeste schip te senden, dan tot soo cijvijlen prijs

als over 4 a 5 jaren sullen geen becoommen.

Waer den Cameel ende t' Wapen van Hoorn vervallen moogen sijn,

is Godt bekent, vooral duchten voor den Cameel, al was, dat al in

Bengala vervallen was, behoorden hier al tijdinge van gehadt te hebben,

dan tot noch niets van beijde de scheepen vernoomen. Godt de Heerre,

hoope, sal deselve voor ongeluck bewaert ende noch in salvo hier met

begin van tnoordermousson laten ariveeren.

In dese maent gaen dese volgende scheepen t' seijl van Maslipatam,

2 naer Peguw, 1 toecomende Mirmorat ') , 1 den gouvernr. van Masli-

patam, 3 nae Tannasserij, 1 den Cooninck van Sijam, in Martio ver-

leden uijt Tannasserij gecoomen, 1 van Marchchimcha, coopman van

den cooninck van Parsien, 1 van Mircamaldij, coopman in Maslipatam,

1 naer de Maldivas van den gouverneur om cocusnootten etc, 2 naer

Atchijn, 1 den gouverneur van Maslipatam, 1 Mircamaldij, 2 naer

Aracan, 1 den coutewael van Aracan, 1 Asgiabauwa.

In dit schip de Leeuwinne, daermet desen gaet, is gescheept een

cargasoen, costende hier incoops ƒ 166908-18-, bestaende in

322214 Ib. geraffineerden salpeter.

72120 Ib. ongeraffineerden salpeter.

38005 Ib. indigo.

7757 stx. Gunees lijwaedt,

1198 stx. salampouris,

3732 stx. bethillies.

1288 stx. mouris.

17568 Ib. cattoene gaern.
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72000 Ib, peeper,

1944 Ib, cattoen tusschen de foutten van de packen.

180 stx, salpicados.

134 stx. chelas.

1180 stx, percallen,

2563 Ib. galiga,

7390 Ib. suijcker.

21 stx. matafons,

1754 stx. Dongrij om de packen.

50 stx. seijldouck.

Voordaen en sal soo veel fermilioen neffens t' quicksilver voor dese

Cust niet diennen gesonden, gelijck tot noch gedaen, dat althoos ontrent

half en half geweest is, dan voortaen dient 3 partten quicksilver ende

een part vermilioen gesonden off ten minsten 2/3 quicksilver ende 1/3

vermilioen, alsoo het quicksilver best aen den man wil.

Diennen oock geen geelle, oraingie, staelblauwe off blauwe laeckenen

gesonden, dan moest roodt weijnich groenne, alsoo d' andere couleuren

onder de moorren nu niet getrocken sijn.

Wt Golconda hebben seeckere novas, hoe dat Manchurcha soude

doodt ende door Coonincx van Golcondaes bevel met vergif omge-

bracht sijn, doordien eenige conspiratie soude gehadt hebben met een-

nen van de naeste raden van den Nijsamsgia ^), die door ditto Nijsams-

gia oock is doen ombrengen, die oock den Cooninck van Golconda van

de conspiratie geschreven heeft. Mamettacky, sijnde dengeennen, die

d' Hr, Uffelen soo geplaecht ende d' Compa. op soo grootte schade

gebracht ende nu noch t' Gouverna van Maslipatam onder hem heeft,

soude in Golconda geslootten ende gevangen sitten. Wat veranderinge

dit inbrengen sal, leert ons den tijt, desen novas nu maer seven dagen

verleden becoomen.

Wij sullen vorder alles, dat in U Ed. messijve verhaelt staet, sooveel

doenlijck is, naer ons wterste vermoogen naercoomen.

Hiermeede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreete

Ed. Hr, naer eerbiede ende hertelijcke groette U Ed, te willen sparen in

langduirige gesontheijt ende voorspoedige regieringe.
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Desen 24en September anno 1628, in tschip Schiedam ter reede van

Maslipatam.

U Ed, dienstwil, dienr.

Marten Ysbrants.

Eenige brieven, voor U Ed. uijt patria

met Schiedam becoomen, werden met

de Leeuwinne gesonden als de

resterende pampieren.

CCXXV. MARTEN YSBRANTSZ.
IN HET SCHIP SCHIEDAM TER REEDE VAN MASLIPATAM

24 SEPTEMBER 1628 ').

Met de sloupe de Nieuwicheijt op 19 deser is mij wel gewerden

copie van U Ed, mesyve van den 14 Junij, pr, den Cameel aen ons

gesonden, als doriginele van dien in dato 11 Augusto, bij welcke gesien

U Ed. ordre tot de noodige revengie over de geledene schaede, door

den moorschen gouvernr. van Maslipatam de E. Compa. aengedaen,

mede de inconvenienten, die U Ed. wel voorsiet, daerwt zoude moogen

comen te ontstaen. Geen grooter swaericheit ons oordeels, onder co-

rectie, can wtt de lichtinge van Maslipatam ons ontstaen, als alleen

t' derven van eenige maenden onsen handel ende tstilstaen van de

negotie aldaer, dat doch niet dueren en sal, want de mooren van Mas-

lipatan connen sonder dese vaert niet bestaen ende sullen gedwongen

syn ons selffs te comen soucken. Hun de vaert benomen synde, zullen

de cleeden dies te beeter coop werden. Grootte menichte wert er jaeri,

door de mooren wtgevoert, tselve hun beleth zijnde, moet men sien

van d' een cant off d' ander ons gerieff off zooveel als connen te be-

comen, want dit jaer doch de helft van ons gecontracteerde niet inge-

comen is. De mooren gaen der al met door, hoewel een groot capitael

van ons wtstaende is geweest ende noch is. Wij hebbent al pasientel,

(door des gouverneurs force) met droeffheyt moeten aensien, soodat

ons de welgetrockene sortementten van cleeden, die daer vallen, even-

wel missen. Wat belanght den afftreck in de specerijen, welcke men in

Maslipatan jaerl. is slijtende, can oock niet veel off sonderlinge geen
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verachteringe de E. Compa. inbrengen, alsoo die van Maslipatan nu

allreets selffs ons den marckt daerin stellen ende deselve ons aff-

nemen, soo het hun gelieft, synde alleen den gouvernr. den coopman

ende anders en vermogen nu geen te coopen als hij. De specerien, die

in tGolcondaes gebiet als in tgebiet van Vysiapour gesleeten off vertiert

werden, zullen, sooveel zij noodich hebben, bij ons moeten comen

soucken, daer wij die brengen ende die deselve van verder plaetsen

gewoon zijn hier te comen coopen gel, wt het Mogols gebiet etc. (die

doch evenwel nu niet meer en derven comen door de grootte travaglie

en schrobberie des moorschen gouverneurs), zullen dezelve dan in

Souratta gaen soucken, daer den afftreck dies te meerder ende tot veel

hooger prijse alsdan weesen sal. t' Staet oock te hoopen, dat hunnen

stant bij verlaeten Maslipatan buijten t' gebiet van Golconda sullen moo-

gen neemen wt het landt Carnatica. Het staet maer te beduchten, den

Deen ende Dengelsz. met hun speterien, die wt Macassar jaerl. be-

comen, ons vrij in den weege sullen sijn, dan daerinne moeten nae

tijtsgelegentht. ons reguleren. Den Deen sal ons wel het meest in de

wege zyn ende in troubel waeter soucken te visschen, den Engelsman,

achte, sal zijn revengie mede van de mooren zoucken.

Wij sullen U Ed. ordre tegen Febr. ende Martio in twerck stellen

ende sien sooveel Moorsche scheepen in ons geweldt te becomen, als

connen, waertoe wij de jachten Derschellingh, Vlielandt, Jaeger, de

fregatte Bonne Remedie ende de Duijve alsdan sullen soucken gereet

te hebben, vertrouwen, het ons alsdan oock aen geen scheepen ont-

breecken en zal om voor MasHpatam te houden ende de goederen

inne te bergen, die van landtt wt onsse huys souden moogen lichten,

als die wt de Moorsche scheepen becomen mochten, alsoo in tjonghst

Febr. ende in Martio (zijnde den tijt, de Moorsche scheepen thuijs

coomen) de voorsz. scheepen beswaerl. voor Paliacatta zullen connen

gebracht werden, doordien tsuijder mouson dan doorwaeijende is, oock

eenige moorsche scheepen (gel. die van Atchijn) eerst in April thuijs

coomen.

Vant tstuck secreet te houden, t' wtstaende bij tyts te innen ende

soo veel van t' capitael, als doenlick is, in cleeden binnen den geseyden

tijt om te setten, zal volgens U Ed. ordre wel achtervolcht werden,

dan veel cleeden sullen in geseijden tijt niet versameien connen, doch

sullen al doen, wat mogel. is.
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Om de Noordt van Narsapour sullen wel een besendinge doen, dan

daer valdt niet als sulcx, gelijck wij wt Datcheron becoomen, tot aen

Pennacotta toe ende voorts om de Noordt is sonderlingh niet als eenige

dongrijs, seijldouck, oock betylies ende wat parcallen te becomen,

sulcx de Portugesen jaerl. voor desen gewoon zyn geweest daer te

gaen opcoopen. De heelle cust van Gengelij tot Maniquepatan toe staet

onder t gebiet van Golcondae, evenwel zullen zien, wat daer ver-

richten ende in treijn brengen connen. Vooral dient een groot schip

off twee tegens den tijt hier te zyn. Soo wast onnoodich de scheepen

der moorren nae Paliacatta te brengen tegen tmousson, dat doch seer

qualyck geschieden can ende conden wij tgeenne ons dienstich wt de

Moorsche scheepen in de onsse scheepen ende dan de mooren met de

schepen ende t' resterende ontspringen laetten, Sij brengen nu jaerl.

oock veel olijphantten wt Atchijn ende Aracan met hun scheepen, daer

wij doch geen raedt mede sullen weetten als haer te laeten volgen,

want in Paliacata connen, als geseyt syn, dien tyt niet gebracht werden,

t' Stuck bij der handt genoomen ende ons compthr. gelicht zynde,

zullen in geen accoordt met de Mooren treeden, voor ende aleer van

U Ed. daer toe ordre becomen ende sullen U Ed. in tyts met een

fregatte (tspel begonnen zijnde) advijs geeven.

Oock zoo haest wij gereet zijn den slagh te geven, sullen van Palia-

catta aen die van Souratta de weette doen ende dan van tpasserende

vervolgens hunlieden advijseren, dat van Paliacatta wel sal connen

geschieden.

Vier a 5 daegen naedat de vrije lieden met de jacht den Heeringh

voor Paliacatta op den 8 Agusto waeren gecomen van Batavia, quam

den coopman van dengelsz. wt Armagon, alwaer haeren president Mr.

George Bruin oock was te vooren van Maslipatan gecomen. Sij ver-

sochten, off mochten hun packen, die ontrent 50 hadden, in Maslipatan

in een onsser scheepen doen ende off wij deselve in ons fort wilden

bewaeren soo lange off tot compst eenige hunner scheepen. lek

vraegde, wt wat redenen ende waeromme die niet in Maslipatan en

wilde laeten. Sij antwoorden rechtwt (soo seijde), daer niet vertroude

ende, zoo een schip hadden, daetel. hun comptr. Maslipatan lichten

souden, niet langer connende verdragen der Mooren force. Mr. Thomas

Jhonson oppercoopm. wegen dengelsz. Compa. in Armagon, heeft mij

selff verclaert (alleen zynde), seggende daerbij, tsclve secreet wilde
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houden, dat se ordre van Engelant becomen hadden niet alleen Masli-

patan te verlaeten maer oock Arimagon, dat seeckerl. hun volck Ban-

tham oock corts verlaeten soude, oock Janby, seggende, sulcken bevel

wt Engelant gecomen was. lek antwoorde, sulcx my vremt dacht, nae-

demael die in Souratta sulck oock behoorden te weetten, hij ant-

woorde, wij souden tgevolch corts zien. Wat dese Engelszman hiertoe

heeft gemoveert ons te kennen te geeven, weette niet. lek nam daerwt

ende presumeerde, dat se eenige brieven met de jacht den Heeringh

becoomen moeten hebben. Wij moogen daeraff gelooven, sooveel ons

goet dunckt. lek stont hem toe, soo wanneer eenige onser scheepen

van hier nae Paliacatta gingen, hun packen souden bergen in Palia-

catta. Wij hebben die in teerst deser maent gescheept, alsoff die met

ons schip nae Batavia gingen, de mooren wensten, dat al wech waeren,

sijn dapper op Dengelsz. gebeetten, gel. hunnen Engelsz. omgangh

genouch wtwijst.

Wij cregen erst een maendt ende een dach, nae den Heeringh was

gearijveert, U Ed. mesyve pr. de sloupe de Nieuwicheijt, alsoo den

Cameel ende t' Waepen van Hoorn tot noch toe niet geariveert alhier,

soo en wisten wij oock niet van U Ed. genomen resolutie, tgeeft nae-

dencken, dengelsz. iet daervan in den neuse moeten gehat hebben.

De Mooren hebben staedich tsedert de doot ende travalie van van

Uffele alle jaeren althoos den weerstoot gevreest ende altijt oopen-

baerl. jae de treffelicxste cooplieden in de volle bancksael den Moor-

schen gouvernr. dickmael voorgehouden, dat de Hollanders niet laetten

souden hun van de geledene schaede ende affrontten te revengieren,

dat wel lange boorgden, maer niets quijt en schelden, dan den Gou-

vernr, heeft althoos anders van gevoelen geweest, gel. noch is ende dat

de grootte proffijtten, die wij van Maslipatan trocken, d' onse tgepas-

seerde al heeft doen vergeetten ende wast, dat men oopenbaerl. wt-

seijde, dat tselve souden in twerck stellen, soude het niet gelooven,

oock en connen de mooren t' equiperen hunner scheepen niet nae-

laeten, Maslipatan alleen met de seevaert hun (behalven tsoutmaecken)

moetende generen. Den Coninck van Golcondae sal oock dan eerst ten

rechte van onsse rechtveerdige saecke geinformeert werden, dat

althoos bij de tiranniqe gouverneurs is belet geweest. Als wij beginnen,

sullen de mooren selffs jae de grootste bij den coninck clachte vallen,

Gaet hierneffens memorie, die ondr. mijn pampieren heb gevonden
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van eenige schulden, die, nae tschijnt, in tijden den Directr. de Haese

affgesz. sijn op winst ende verlies. Dan de boecken van dien tijt hebbe

ick niet, heb mede daerbij gesteldt, tgeen dHeer van Uffele affge-

drongen is als de cooplieden, van tgeen op leeveringe van cleeden

hadden ontfn. Van de coopmanschappen, ons affgedrongen beneden de

marckt, can bij de boecken blijcken. D' wtstaende schulden, die in

tlichten van tcantoor souden mogen blijven staen, sal den Lingena ende

onsse pachters als Goupinata •') in Petapoulij zyn, dan als soo verde

coomen, dat het hecht in de handt hebben, sullen ongetwijffelt met

Srs. Mooren de reecke. effenen connen.

Hiermede

Ed. Erntfesten, Manhaften, Voorsienigen ende seer discreten Ed, Hr,

naer eerbiede ende groette bidde Godt, U Ed. wil spaeren in lang-

durige gesontht. ende voorspoedige regeringe, desen 24 7tembr, in tschip

Schiedam ter reede voor Maslipatam.

U Ed, dienstwil. dienaer

Marten Ysbrants,

CCXXVI. MARTEN YSBRAI'^TSZ.

IN HET SCHIP SCHIEDAM TER REEDE VAN MASULIPATAM
25 SEPTEMBER 1628 '].

Ed, Erntfesten Manhaften wijsen voorsinigen seer discreten E, Hr,

Soo deese nevensgaende brieven geslooten waren ende wij t' schip

de Leeuwinne als de chaloupe Dabo hun dispache souden geven, comt

ons in tgesicht t' schip t' Waepen van Hoorn, die op 14 deeses ontrent

Watara ofte 4 a 5 mijlen benoorden Visigapatm. was te lande ge-

commen door de west- ende noortwestelijcke winden, die seer hardt

gehadt, heeft de cust niet hooger connen aendoen. Sij hebben ontrent

Watara een Portugysche mosse -) aen boort gekreegen, die haer de

tijdinge bracht, dat verstaen hadde wtt een Portugijsche pattemaer,

gaende naer Goa, een Hollants schip op de cust Bengala eenich water

ende rijs hadde ingenoomen, dan wist de plaets niet te noemen. Wij

presumeren, off den Cameel mocht geweest zijn. Godt geve, haest arrij-

veren mach. Dese sloepe senden weder terugge, alsoo in deesen tijt

hier geen dienst doen en can ende oock om U Ed. t' passeerende spoe-
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dich van hier hebben mach, alsoo achte, die eerder door sijn wel

beseijltht. als de Leeuwinne bij U Ed. sal connen commen. De Leeu-

winne leijt gereet desen toecommenden nacht meede te zeijlen. Godt

de Heere wil hem spoedich bij U Ed. in salvo laten arijveren. Met do.

Leeuwinne werden U Ed. de verdere pampieren ende schriften

gesonden, noch 50 pack Gunees linnen, 5 packen Salampoerij, rijs ende

2 pack betilles leijt in Narsapour, die door deesen boosen moorschen

Gouvernr, zijn volck aldr. blijven gearresteert, totdat sijn licentie be-

commen, dat, soo wij sien ende mereken, wel 4 a 5 dagen soude aen-

loopen, eer hier bequaemen volgens hun gewoonl. oude costume. De

Leeuwinne soude noch ontrent 30 packen hebben connen bergen. Wij

hadden gehoopt hem met dos. voort gevult te hebben, dan, den tijt niet

connende lijden langer te wachten, senden hem evenwel voort.

Hiermeede

Ed. Erntfesten manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreeten

Ed, Heer na eerbiede ende hertelijcke groete, bidde d' Almogenden,

U Ed. t' volbrengen aller goede begeerte wil verleenen.

Desen 25 September anno 1628 in tschip Schiedam haestich

U Ed. dienstwil dienr,

Marten Ysbrants.

CCXXVIL MAERTEN VAN ROSSEM EN BARENT PIETERSZ.,

MASULIPATAM 25 SEPTEMBER 1628 1).

Ed, Erntfeste achtbaere Manhaften Wijsen voorsiennige ende seer

discreten Ed, Heer.

Onsen laesten aen U Ed. is geweest op 23en Augusto pr. t' jacht de

Kemphaen als in copije, hiernevens gaende, die verhoope voor den

ontfanck deeser by U Ed. in salvo wel sal syn gearriveert, dat Godt

geve. Tsedert gewert ons de copije van U Ed. wel aengename missive,

pr. den Cameel ende Hoorn gesonden van Hen Junij ende Hen Au-

gusto, pr. de sloep de Nieuwicheijt op 19en September, de Cameel

noch Hoorn syn tot noch toe niet verschenen, verhoope, door de ge-

stadige West ende Noortwesten wint, die hier nu t' meeste mousson

gecontinueert heeft, dat in de bocht van Bengale sullen vervallen
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wesen. Godt wil se voor alle ongelucq bewaeren ende spoedich wel

laten arriveren.

Deesen gaet pr. t' schip de Leeuwinne, waerinne van hier hebben

gescheept een cargasoen, monterende ƒ 103990//16//, bestaende in

diverse sorteringh van lywaten, als guinees, bethilles van 24 ende 30

asta als 32 ende 40, aen salampouris, parcallen, indigo, salpeter ende

peper, als weijnich cattoen om de foutten te vullen, alles als pr, facture

ende extract largo te sien is, waeraen ons gedrage. Godt Almachtich

laet het U Ed, spoedich op Battavia wel gewerden. Wy hadden ver-

hoopt ende van herten gewenscht, dit schip met syn cargo U Ed. eerder

toegesonden mochten hebben, dan heeft door de traecheijt van onse

schrobbers '") in tleveren van haere goederen niet eerder connen ge-

schieden. Hoe dittos nu langer met ons handelen, connen U E. niet

genoechsaem schrijven, hadden ons belooft 400 packen catoen gaeren,

400 packen indigo ende eenige betilles de Patania te leveren, daervoor

contant geit hebben ontfangen, waervan niet meer als 117 packen

cattoen garen ende 250 packen indigo hebben gelevert, de bethilles

connen mede wt haer handen niet becomen ende mette Javaensche

doecken gaet het met alle sorteringhe meede soo toe, in somma dat

langer geen reeckeninge mogen off connen maecken, wat van haer

becomen sullen, dittos hebben soo veel op den hals, dat d' helft niet

connen voldoen, soo met de Mooren, ons, Engelsen, Deenen als andere

ende anders als dese drie pachters mogen niet eens negotieren, dat een

verdrietige sake is. Als wy wat buyten coopen, moeten met groote

moeyte binnen brengen, begeeren, dat tol sullen betaelen, daer tot

noch toe meede geschappeert zijn. In Peetapoely moeten de coop-

luyden twee ten hondert betaelen voor de goederen wt te voeren, dat

mede al op de doucken comt, van Palicol was een tocht lynwaten aff-

gesonden, daer eenige dagen naer gewacht hebben, vermits aen de

ladinge van de Leeuwinne noch weynich is ontbreeckende, syn Narsa-

pour aengehoude en gearresteert niet te wille largeren, voordat licentie

van desen Gouverneur hadden, Wy syn daer over by den Gouverneur

wesen clagen, dat overal in onse negotie werde verhindert, dat dus

niet langer mochten handelen ende soo ons dus langer wilde tracteren,

dat genootsaeckt souden wesen de bander te verlaten, gaff ons goede

woorden, gelyck altyts doet ende dat niet meer soude geschieden, dit

sijn d' oorsaecken. dat de goederen op haeren tiit ende t' gecontrac-
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teerde volgens den eysch ende de scheepen op haer behoorlycke tijt

niet gedispatcheert connen werden.

Volgens U E. ordre ende gelyck by missive van Hen Junij aen ons

geschreven wert, sullen voortaen letten op de sortementen als in do,

missiven verhaelt staet, waervan verhoope binnen den tijt van twee

maenden van do, sorteringh redelyck pertye by den anderen te hebben.

De Gouverneur Marten Ysbrantsen heeft voorgenomen tegens do, tijt

off noch eerder t' schip Schiedam U E, toe te seynden. Verhoopen,

daermede een redelyck sortement van doecken gesonden sal worden.

Wij sullen in alles onse wterste debvoir doen, dat gelieft ons toe te

vertrouwen volgens plicht. Mochten wy hier vrij handelen ende buyten

met ons contant gaen te marckt, daer nu redelyck heel wel van versien

zijn, tsoude aen geen goederen ontbreecken, t' schijnt, moeten noch

soo al onder t' jock heen, sullen daeromme alevenwel niet naerlaten te

corageren, op hoope van een reformatie met dese moorse Gouverneur,

dat wel conde geschieden, vermits Mansurgan, die haer hooft, doen

ende laet by den Coninck, met vergiff nu cortelyck omgebracht is, oor-

sake met noch een caffer van Coninck Nisamcha geconspireert hadde,

daarover den Oppergouverneur Mamet Tackeij in Golconda in de ysers

ende in aparentie gestelt is. Hoe noch affloopen sal, leert den tijt.

U Ed. schrijft van geen goederen aen lant te lossen, voordat prys

mette pachters gemaeckt ende eerst weeten, wat daer voor leveren

sullen. Off wy al verdragen in den prijs ende contracteren, wat daer

voor leveren sullen, comen alevenwel haer accoort niet naer ende soo

yets van haer willen hebben, moeten haer geit off goederen op de hant

geven volgens coustume deser landen, gelyck de Mooren mede moeten

doen, doch sullen daerop letten, dat haer sulcke groote sommen teffens

niet meer gegeven en werde, gelyck voor deesen ende nu wel gedaen

hebbe. Dat dittos ons de goederen souden soecken tot een civielen

prijs aff te dringen, daer syn wel voor. Op de goederen hebben de

coopers nu eenige jaeren herwerts geen avance op gehadt, daerinne

wel bewust zijn.

De goederen van de Suratse Mooren hebben gescheept, vercocht

ende getaxeert, als te weeten 36000 Ib, thin off 75 bhaer, contant ver-

cocht a 50 pa. de bhaer, is 3750 pa, 72000 Ib. peeper ofte 150 bhaer in

de Leeuwinne a 18 pa, de baer van 480 Ib, Hollants is pa, 2700, 1186 Ib,

nagelen a 9 pa. de man van 24 pont is pa, 444/11 14 is tsamen pa. 6894//
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ll|4i ƒ 29302//13//12, daervoor tgenerael hebbe gecrediteert. Voor t'

gene Sr. vanden Broeck op ons heeft getrocken, hebben hier aen een

Moor. pa. 900 ende 1500 ren. betaelt, sullen, soo veel begeert, noch

aen do. betaelen, seyt, noch meerder van doen sal wesen.

Naer deesen en sullen aen niemant anders toestaen als ons eygen

natie, off die onder ons gebiet syn, met eenige onser scheepen naer

Batta, te laten gaen, nochte eenige Mooren haer goederen in onse

schepen toe laeten gaen offte scheepen.

By de extracte van Hren. Mayores gesien, hoe by verscheijden

packen eenige lijwaten te cort sijn bevonden, weete niet, hoe t' selve

bij gecomen is, want altoos daer selver in tpacken by syn, sullen letten

ende maecken, dat diergelycke voorgecomen wert, alsmede op de

lengte ende breete van Guinees lijnwaet, als dos. ons schrijven, te smal

ende cort bevonden hebben, de calampouris, parcallen als betilles, soo

lanck niet ais in voorigen wel gedaen, dat hier mede al bespeurt hebbe,

doch de prys wert er weder naer gemaeckt, cunnent altemets tot ons

wil soo niet becomen.

T' sedert onsen jongsten leggen de goederen, te weten t' quicksilver,

fermelioen, laecken als eenich sandel onvercocht. Met het vertrecken

van de Moortsche schepen hebben onse pachters sooveel te doen mette

Mooren, dat naer ons off onse negotie niet omsien, seggen, soo haest

de Moorsche schepen vertrocken zyn, dat onse negotie weder syn

voortganck sal hebben. Binnen 3 a 4 dagen sullen alles zyn vertrocken,

te weeten twee nae Pegua, twee nae Aracan, drie naer Tannasserij,

twee naer Atchijn, als een naer de Maldives. Die naer Pegu ende

Tannassery gaen, syn meest volladen, de andere, die naer Aracan

gaen, meest met yser ende tabacq als eenige groove doecken, die naer

Atchyn met paerden en weynich packen.

Godt laet het schip den Cameel ende Hoorn spoedich wel arriveren.

Dos. haer cargasoen, tgene voor dese plaetse ons van den Gouverneur

wert geordonneert, sullen t' soecken metten aldereersten te meesten

prijse te venten ende t' procedido in de profitabelste waeren wederom

metten aldereersten te imployeren.

Noves op vandaech v^rt Golconda becomen, hoe waer soude wesen,

dat den soon van den overleden Coninck den Grooten Magoel, Sulthan

Cron overleden soude syn, waerover in do. quartieren wel eenige ver-

anderinge mochte voorvallen, Godt geve, dat proffytabel voor de E,

92
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Compe, mach geschieden. In Galconda hadde den Coninck met syn

naesten Raet gepitchaert, wie weder voor Noersumala ^) off naesten

raet des Conings in plaetse van Mansurgan soude succederen. Soo als

verdragen waeren ende den persoon ontbooden werde om van den

Coninck met tassarive vereert te worden, verstonden, dat overleden

was, daer 's morgens noch gesont was, wy verstaen, dat den ouden

Sargail '^j het wel worde mocht.

Den Deen leijt hier met syn schip Christiaenshaven ter reede, ver-

wacht een jacht van Tranqenbarij, dat van meyninge is naer Bengaele

te senden, waertoe weete niet, meene, sal wesen om t' comptoir aldaer

te lichten, heeft tot noch toe niet veel cleden ontfangen als 2200 stux

roode betilles van 3 asta, die hem van desen Moorschen Gouverneur

met force opgedrongen zyn, slecht goet ende niet wel geveruwt, tegens

11/2 p. tstuck, noch heeft eenige witte betilles als salampoeris, dat is

alles, dat tot noch toe ontfangen heeft. Van Deenmarcken crijgen geen

secours, haer schip mach mede niet veel langer voort en haer volck

sterft haer meest aff. De mantamentos staen tegenwoordich redel.

schoon, soo der noch een regen a twee wat sterck valt, is geschapen,

dit jaer een goet gewas sullen hebben, alhoewel jegenwoordich op

rysende marckt is, deurdat nu in 12 a 14 dagen geen regen is gevallen.

Deesen is cort, alsoo d' E. Hr. Gouverneur hier jegenwoordich selver

is ende U Ed. alles largo is advyserende, daeraen ons gedrage ende

U Ed. hiermede

Ed. Erentfesten achtbaren manhaften wysen voorsiennigen ende seer

gestrenge Ed. Hr. naer onse hertgrondelycke groetenisse ende eerbiede,

bidde den Almogenden U Ed. te willen sparen in lanckduijrige gesont-

heyt ende voorspoedige regieringe. Desen 25en September Ao. 1628

in Masulipatam, onderstont U Ed. dienstwillige dienaer, was geteeckent

Maerten van Rossen, Barent Pietersz. *)

CCXXVIII. PHILIPS LUCASZ. AMBOINA 5 OCTOBER 1628 ^j.

Edele Manhafte Wel Wijse gestrenge, seer voorsienlge Heere,

Myn Heere

Wij en twijffelen niet, off onse voorgaende despeche, de schepen

*) Zie voor He eerste hrief van Octoher 1628 bet Supplement.
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Texel, den Arent ende nu jongst den Briel ende t' fregat Suratte zullen

voor desen costi wel aengecomen, dienvolgende onse missiven zyne Ed.

wel behandicht wesen, daerby successive verhandelt tgeoffreceerde,

mitsgaders ons advijs ende gevoelen raeckende den welstant deser

quartieren, alle twelcke niet voornemen by desen andermael te repe-

teren, noch copia van dezelve zyne Ed. toe te zeynden, maer ons den

teneur van dien gedragen, dienende desen, pr. chaloupe Banda expres

costi gedepecheert, Zyne Ed. te communiceren, hoe buijten onse ende

de gemeene expectatie wel onverwacht den 24en passado pr. corcorre

aen tcasteel alhier verscheenen is eenen Kimelaha Java tomaijtou '"),

van wiens ons behandicht wert seeckere pacquet brieven, waervan hier-

nevens copia gaen, door den E. president Seys aen d' Heeren Gou-

vernrs. Ie Febvre, Gorcom ende ons onder verscheyden datum wt

Maleyen als Batsian toegesonden, by dewelcke als mondeling bericht

van den gemelteu Kimelaha verstaen, Quitsil Alij met een aensiene-

lycke macht van den Coninck als den Ternataenschen Raet van daer

herrewaert met seeckere ample commissie (naer uytgeven) tott accomo-

datie van de verdrietige onlusten ende redres deser saecken expresse-

lyck gecommitteert, affgevaerdicht ende nu naer een lange ende moeye-

lycke reyse jegen de mousson gevoirdert, tot aen Assehoudij met syn

armade aengecomen was, vanwaer de gemelte corcorre gedespecheert

om ons dagelycx bij tmotyff zijner overcomste ende des Conings in-

tentie te verwittigen, onder naerder belofte soo voorts zyne geprojec-

teerde voijagie t' effectueren, terwijl ende stont met de gantsche macht

aen tcasteel gecomen soude syn, off dat geraden waer, om ander in-

convenienten offereren conde, met een gedeelte sich persoonelyck her-

rewaerts transporteerde ende de rest achterliet, met meer andere cier-

lycke ende opgepronckte presentatien, daertie dienende, etca.

Op dese rapporten ende aenbiedinghe hebben geraden gevonden ge-

oordeelt drij gequalificeerde persoonen derrewaerts te committeren om
zijne Hoo. met gelycke complementes te congratuleren, wyders te ver-

toonen naer een dus bycans onmogelycke voyagie (tot redres van den

staet van herrewaerts over) geeffectueert zyne dispositie ende goet

arrivement ons ten hoochsten aengenaem ende lief waere geweest te

verstaen, derhalven mede niet in twijffel behoorde getrocken te werden,

alleen zyne persoon maer de gantsche armade alhier op syn goetvinden

v/illecom v/aere ende verwachten souden, dcch voornamentlijck werde
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dese beseyndinghe gedaen om syne macht te verspieden ende d' her-

waerts comste te verhaesten, opdat bij onderlinghe conferentie ende

discoursen vernemen, haere geintendeerde maxima ondertasten ende

syne Edt. voor tverloop van dese mousson daervan behoorelyck onder-

rechten mochten, doch en hebben daermede soodanigen succes (volgens

haere langsame maniere van procederen) niet belangt, als verhoopt

hadden, invoegen onse gecommitteerde, 25en passado derrewaerts

gedepecheert, ultmo. ditto advys bequamen, hoe den meer gemelten

Quitsil Alij alsnu tot aen Erang aengecomen w^as ende van harten

gevi^enscht hadde, eerder alhier hadde mogen compareren, wfaervan

niet syne negligentie maer twee principaele obstaculen hem in zijn

dessijn toegevallen waren, namentl. den continueerende harden comp-

trarievkdnt, ten anderen dat, dus verre gecomen wesende, en passant

de respective Coningsonderdanen aenspraecke dede, opdat door al te

lichtvaerdige proceduren onder hun geen misvertrouwen gecauseert

werde ende ter oorsaecke van dien tot tverhoopte ende nootwendich

redres deser saecken niet te geraken stont, intrim wilde spoeden in

drij a vier dagen sich aen tcasteel te laten vinden, waertoe vast doende

was de respective hooffden van Ceram ende despendentie te convo-

ceren om deselve in syne Compa. mede te brengen, doch tot op huijden

niet verscheenen is, zijne armade bestont meest in 12 stucx capitaele

corcorren ende 15 stucx cleyne orangbaijs ende geraept vaertuijch,

daerbij naer gissinghe ontrent 1500 mannen overcomen, ofte de macht

van Amboyna namentlyck Ceram, Xoula ende Boanoa daertoe vougde,

als watt daermede voornemen wil, hebbe geen seeckerheyt ende leere

den tyt.

By dese occasie hebben den brenger van advijsen, Kimelaha Java,

onder een schoon semblant aengeboden alhier aen tcasteel de comste

van Quitsil Alij te verwachten, ittem syne corcorren te emploijeren

onse gecommitteerde in d' armade te bringen om door onderlinge con-

versatie uijtt hem ofte de zyne te doen vernemen ende naer te speuren,

wat d' intentie van dese overgecomen Ternatansche macht wesen

mochte, t' welck lijberalijck accordeerde, invougen bij familjare dis-

courssen by ons als onsentwegen mett denzelven gehouden, connen niet

anders uijtvinden, ofte is soo tot restablissement van dese quartieren

als om den Macassaer in synen loop te stutten bij den Coninck ende

Ternataenschen Raet uytgesonden, gelyck hem liet ontvallen, naer de
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zaecken in dese quartieren bevredicht ende beslecht hadde, wel incli-

neeren soude (geassisteert met de Amboneesche macht) zich naer

Bouton te transporteren, doch wij syn beducht, t' saysoen tzelve niet

en sal vermogen te lijden. Item, dat den Coninck over de menichvuldige

dachten wegen de proceduren van Kimelaha Leliattoe seer gemiscon-

tenteert waere. Kimelaha Loehoe '^) hadde den Coninck medegesonden,

soodat lichtelijck gebeuren conde, Leliattoe gelicht ende Lohoe in des-

selffs plaetse succederen zoude. Den Macassar waere openbaere vijandtt

van de Ternataensche croone geexpost, derhalven mede niet en conde

verstaen, om wat insichten bij des Conings onderdanen acces ende

handel vergunt werde met veel andere diergelijcke argumenten (als

vooren aeng'eroert) . Gaen hiermede copien van de respective becomen

missiven uyt Ternate, waerby syne Ed. zal connen vernemen ende aff-

meten, hoe sich de saecken in Ternate toedragen ende wat van haer

doen gevoelt wertt. Des alles niettegenstaende hebben voorgenomen

hem, Quitsil Aly, soodanigen amijablen semblant ende tractement

(onder vigilante opsicht syner proceduren) te doen om bij middel van

dien alle misvertrauwen te weeren, zulcx als eenichsints practisabel

wert ende soolange niet vooren neemt yets tot naerdeel van des Gom-

pies, staet t' attenteren, gelyck wij mede onder protext van hem eerlijck

te doen ontfangen alle naturele van de omliggende dorpen in de wape-

nen gebracht hebben, niet alleene om des Gompies, vermoogen daerbij

te verthoonen, maer, desnoodich wesende, ons met deselve jegens eenich

onverwacht attentaet te behelpen, dat uyt hun doen vooralsnoch niet

bemercken can, evenwel hebbe syne Edt, te vertrauwen, onse macht

niet lichtvaerdich hasarderen ofte in perijckel stellen, maer deselve soo

verassureert ende sorchvuldich dirigeren, dat al waert sulcx (als niet

vertrauwen), eenige conspiratie voorhadden, des Gompas. staet voor

invadie met Godes hulpe bewaren sullen. Wij hadden gewenscht, Zyne

Edt. naerder ontdeckinghe van hun voorgenomen consept hadden ver-

mogen te doen, gelyck wij mede geen deligentie gespaert hebben om
van hem, Alij, als andere haer desseijn, soo de continuatie van hun

armade in dese quartieren als tverseynden derselver, te vernemen, op-

dat syne Ed. de zaecke der Compa. costi dienvolgende mede bestieren

mochte, doch vermits tot noch toe met hem geen mondelinge discoursen

gehouden, waervan de redenen, vooren gemoveert, d' obstaklen gecau-

seert hebben, niet seeckers daerwt connen concluderen, wijders den tijt
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niet toegelaten heeft dese chaloup niet langer te tarderen, onvermindert

ons verassureert houden, met de jonghste advijsen uijt Ternate Sijne

Ed. door den Ed. President Seys van tgepasseerde aldaer ende de

despeche van de gemelte armade herrewaerts over volcomen sal berecht

wesen, echter in consideratie genomen de toevallen, die wel somwijlen

alsulcke vergeselschappen ende des Compas, staet by mancquement

van kennisse merckelijck conde vercort worden, hebben niet willen in

gebreecke wesen sonder Sijne Ed. dienaengaende behoorlycke infor-

matie te doen, twelck als vooren aengeroert, wel naeckter vereyscht

worde, maer van twee quade het beste ende verseeckertste vercosen

moet worden, hebben noodiger geoordeelt zyne Ed. dienaengaende ten

deele als (by langer tardement) in tgeheel daervan versteecken te

blyven, by desen daervan wetenschap te doen.

Intrim zullen met den gemelten Alij (op sijn versoeck) vast tot inley-

dinghe van een preperatoire onderhandelinghe procederen, eenige diffe-

renten soo naer confereren ende decideren, als eenichsints rechtmatich

ende met de redelijckheyt zullen taccorderen bevinden, met fondament

tot refactie van de enorme moorden insisteeren, alsulcke verseeckerde

voordelijcke vreedighe accorden ende comptracten trachten t' obtine-

ren, als wij tott meeste advantagie van des Gompies, staet zullen oor-

deelen te vereysschen. Naer wij uijt de missive van den Ed. President

Seys verstaen, zoude Quitsil Alij tot de scheydinge van yders jurisdictie

ende onderdanen mede gelast wesen, doch, naer bespeuren, de gerech-

ticheyt des Conings vrij onredelyck extenderen ende sustineren, daer-

over mede beducht ben, dienaengaende niet wel overcomen ende ten

principaelen niet accorderen sullen, evenwel, daertoe aengesocht

wesende, zullen deselve in consideratie mede balanceren ende alsoo

bij middel van teen en t' ander versoucken, in wat redelyckheyt tot

accomodatie van de differenten hun sullen laten vinden.

Hoe noodigh Zyne Ed. persoon tot finale decijsie van de handelinge

in dese quartieren vereyscht wortt, zal bij desen andermael niet men-

tioneeren, ten respecte tselve in onse voorgaende ampel gedaen ende

U Ed. de nootwendicheijt van dien grondich bekendt is. Derhalven de

gewichticheytt van de zaecke aen syne Edt. rijp overlegh ende gesont

oordeel mitsgaders des Gompies, constitutie costi deffereren ende off

gebeurde (als nochtans anders verhoope), Zyne Ed. presentie door

eenighe wichtiger incidenten aldaer niet en vermochte te vaceren,
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desnietjegenstaende des Gompies, saecken hier te lande niet en mogen

getraineert ofte versuymt worden, gelieve (op syne Ed, goetvinden)

naerder speciale last ende procuratie aen ons ten overstaen van Capn,

Hittoe, den Hamba Radja Calembatte ende den gecommitteerde uyt

den Lantraedt van Amboyna te passeren (invoegen Quitsil Alij ge-

authoriseert is) daerbenevens syne Ed, pr.ticuliere ordre ende intentie

op de directie van de saecke om uyt cracht van dien met hun tot finale

affhandelinge te procederen, zullen al ons vermogen ende wetenschap

daertoe appliceren met vertrouwen tselve tott een gewenscht eynde te

brengen, doch hoopen ende twyffelen niet, ofte Zyne Ed, sal sich (soot

eenichsints mogelyck wert) herrewaerts over transporteren, Den 18

passado is dese chaloup uijt Banda met eenighe borgeren van Poulo-Ay

om haere pr,ticuliere gepermitteerde handel te doen alhier aengecomen

ende alsoo ons van vaertuijch ontbloot vonden, hebben deselve aenge-

slagen om costi te despecheren, invoegen den consoses van den bringer

deses, Christiaen de Wandelaer '), (die nevens hem noch drij persoo-

nen, vrijburgeren, by de chaloupe gelaten hebben) om haere goederen

van eenich cooperwerck als andersints te venten alhier gebleven syn

met intentie hare retouren te procureeren ende gelegentheyt te wachten

om met d' eerstcomende scheepen naer Banda te keeren, tot welcke

borgeren noch vyff van ons volck gewapent daerop gestelt ende de

gemelte chaloup geprovideert, conform inleggende notitie, Zyne Edt,

gelieve ordre te doen stellen, d' amonitie ende wapenen van tgemelte

volck gevordert wert, alsoo persoonen sijn, die haren tyt geexpireert

is, Sijne Edt. gelieve mede te gedencken, de gemelte chaloupe met

deerste van tmousson weder herrewaerts terugge gesonden wert. Item

hadde den E, President Visscher aen ons versocht den gemelten Chris-

tiaen de Wandelaer op syn versoeck met een somme van vijff a ses

hondert Realen te assisteren, van welck alhier niets opgenomen, daer-

over ons aengesproocken heeft om tselve costi te mogen lichten. Zijne

Ed, gelieve denselven daermede te laten accomoderen, ofte sooveel

als syne Ed. naer gewoone discretie zal oordelen desselffs comporte-

ment te meriteren, pr, advijs,

By de gemelte chaloup bequamen onder anderen mede advijsen van

den coopman Guardenijs uyt Banda benevens een open missive aen

syne Ed, hiernevens gaende, daerby sustineerden, den coopman Willem

Perregens aen den ondercoopman van Lontor Dirick Schouten ^) de
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somma van Ra, 417^4 zoude abusievelycken gcreeckent wesen in con-

formite van gemelte missive ende cladde van reecke. incluijs desen,

waeraen ons refereren, Syne Ed, gelieve costi ordre te stellen, Perre-

gens dienaengaende aengesproocken ende den geinteresseerden aen

sijne peningen mochte geholpen worden.

Aen d' Heer van Diemen hadden voor desen geadviseert om 15 a 20

stucx Portugiesche bassen, van 200 a 400 Ib. wegende, twelck niet en

connen naerlaten Zyne Ed, andermael in memorie te geven, ten eynde

met d' eerste depesche van herrewaerts over Zijne Ed, gelieve t' ordon-

neren, bij gemelte munitie mochten geassisteert worden, off ingevalle

costi waren 4 a 6 van de lichte dragonsstucken ") , bij den Ho, loff.

Memorie Sa. Heere Prince van Orangen geinventeert, zoude ons tot

het armeren van de corcorren seer dienstich wesen.

Met intentie zynde desen te sluijten, becomen advijs pr. via de Hittoe,

hoe Quitsil Aly beslooten hadde rechtdoor sonder Lohoe aen te doen,

aen t' Gasteel te comen, daerover mede goetgevonden de depesche van

desen eenen dach aen te sien, invoegen op gisteren omtrent den avondt

alhier met 14 corcorren wel aengecomen is, hebbe met denselven eenige

familjare discourssen gehouden, doch ten principalen niets getoucheert,

als eenelijck uijt sijne redenen verstaen, wel genegen soude wesen tot

inbindinge van de Macassar onbehoorelijcke proceduren naer Bouton

te vertrecken, ingevalle door de langdurighe voijagie zijn volck niet

affgemeult ende soo debijl geworden waren, dat al een goede nomber

van deselve verlooren hadden. Door onse gecommitteerde wert ons

berecht, dat de respective hooffden van Ceram uyt last des Conings

zoude gemandeert hebben de overgebleven Macassaren, die aldaer

domicilie genomen hadden, sonder eenige achter te houden met hun

aen tCasteel te brengen onder dreygementen, ingevalle tzelve niet

prompt en voldeden, jegens hun anders procederen wilden, item hadde

aireede twaleff Bandanesen, die haer mede op de overcust onthielden,

in apparentie doen nemen ende een van deselve, die hem scheen te

willen opposeren, doen massacreren, soodat tot daertoe noch anders

niet bespeuren connen, off meent de saecke met ernst ende off van de

geeyschte Macassaren yets volgen sal, openbaere ons den tyt, Tis

evenwel sulcx, dat vast ten rigoreusten jegens dese vremdelingen voor-

neempt te procederen. Wij wenschten tot welstant der Compa, som-

mighe derzelver met eenich vaertuijch naer Macassar verliep om van
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haer onthael in dese quartieren rapport te doen, opdat in aenstaende

met dese perfedieuesen hoop niet weder geoccupeert werden. Wij en

twyffelen niet, ofte de saecken sullen hun wel schicken, soo de persi-

cutie van dese Estrangieres effect sorteert, welcker vervolch ende wtroy-

inghe ten hoochsten bevoirderen zullen, als zynde een van de princi-

paelste motiven deser onheijlen, gelyck wij mede syn vertreck naer

Bouton ofte continuatie alhier, naer de saecken hun toedragen, off

bevoirderen, off weerhouden sullen.

Inclus desen gaet eenen van Quitsil Alij, Capn. Laout, aen Zyne Edt.

in haeste geadviseert. Wat den inhout van dien is, sal Syne Ed. costi

gelieven te doen interpreteeren, item gaet hiernevens eenen van Halenij

aen sijnen vader, den ouden Capn. Hittoe, benevens een Cerams kist-

gen ende pacxken. Zijne Ed. gelive tzelve door een van syne mindere

hem te doen behandigen. Gelyck denselven brief opengaet, gelieve Zijne

Ed. (de gelegentheijt zulcx wesende) den inhout van dien te laten

resumeren

syt hieremedc etc.

Den 5en October Ao. 1628 in tcasteel Amboyna,

CCXXIX. TOEMENGGOENG BAOEREKSA, IN HET
JAVAANSE LEGER VOOR BATAVIA, ONTVANGEN

7 OCTOBER 1628. (TRANSLAAT) M-

Missive uijt den leger van den Mataram, tegenwoordich leggende

aen de oostsyde van Battavia,

Capiteijn Moor, Capiteijn Time, en verlaet Uwe woonplaetse ofte

pachuijsen niet. Waerthoe laet ghij alle u goederen in uwe scheepen

brengen? heb dij geen hart om in u casteel ende bolwercken te sterven?

Wacht u, binnen vier a vijff dagen, soo ghij alsdan in u scheepen niet

en zijt, soo hebt ghij de wapenen van den Mataram te verwachten,

dewelcke in alles drijhondert duijsent gewapende mannen sterck zijn

sullen, in teijcken van dien sal u betoont worden aen u revieren, dat

ghij het water niet en sult connen drincken, noch niet en sult connen

aff- noch opvaeren.

De avantgarde, die op u aencomen zullen, sijn sterck hondert duijsent
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gewapende mannen, andere gebruijcke ick om u reviere van Jacketra

te stoppen ende te verleijden. Soo ghij over vier a vijff dagen in u

scheepen niet en zijt, soo mooght ghij wel verseeckert wesen van u

sterfdach om voort in u graff te vaeren etc.

CCXXX. JAN VAN HASELL, SOERATTE 20 OCTOBER 1628^).

Ed. Erntfeste Manhafte Wijse gestrenge Hrc.

Door de genadige hulpe Godes hebben een geluckige ende voor-

spoedige reyse gehadt. Van den 6en tot 22 Septembr. hebben wij moeten

byhouden om U Ed. ordre (voor priemo Octobr. op dese cust niet te

vervallen) nae te comen, hoewel hier soo goeden weer geweest, dat

niet en hadden connen misdoen, al haddent recht toe recht aen laten

gaen, in welck geval ontrent half ofte 20 Septembr. hadden connen

hier syn, nue beliep ons noch wat stilten, alsoo dat eerst den 9en

October binnen de com geanckert sijn.

Waren d' eerste, geen Engelsche noch eenige andrc aldaer ter rede

vindende, maer des anderen daechs openbaerde hen 2 Engelsche

scheepen, namentlijck den Jonas ende een cleijn fluijth, quamen binnen

de 6 maenden uijt Engelant geseijlt, segden, noch meer scheepen gereet,

doch door den Coninck (om in den oorloge te gebruijcken) aengeslagen

waren, in 1 a 2 dagen syn alle hare scheepen, soo in de Mayottes ver-

wintert hadden als die van Bantem, bijnae teffens aengecomen, soodat

haer in alles 12 seijlen bij den anderen vonden, op veel nae niet sulcken

macht als wel uijtgegeven hadden, hier becomen soudc. Onder deselve

is haer schip den Egel, in compa, van den Maurits van Bantam naer

Engelant gedestineert, door leekte aen Madagascar ontladen ende

alsoo weder hier gecommen, met deselve tegelijck arriveerden oock

beyde onse scheepen Bommel ende Weesep, in Mocha aengaende den

handel weijnich uijtgerecht hebbende, ter saecken tlant door den ge-

leden ooreloge noch getroubeleert, alles met de compste van den

nieuwen Bassa wel weder bevredicht, maer tstuck van commercie

noch in geen behoorelycken treyn seijnde.

(Volgende alinea afgedrukt Perzië p. 252/253).

Liggende in de Com, soo Engelsche als Nederlanders, 18 seijlen,

cleyn ende groot, van de Poortugesen hem tot noch toe hier geen
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sonderlinge macht geopenbaert. Naer men ons raporteert, souden selffs

in sorch ende vreese syn, niet weelende, waer het haer gelden wil,

d' Engelsche hebben hier eenen grooten boeha gemaeckt ende in tuijt-

seijlen voorleden jaer alle havens de Cust langs tot in Goa toe gediept,

waermede, als wacker gemaeckt synde, elck op syn hoede is.

Voorts de vrinden ende de Compiasaecken alhier in redelijcken

standt gevonden, hebben U Ed, brieven ende pampieren volgens ordre

den directeur vanden Broecke behandicht, die hem dadelijck heeft

gestelt U Ed. nae te comen, hem van nu af preparerende met de vloote

tegen 25 Novembr. ofte primo desembr, comende nae Gammaron te

seijlen, waren in beraet, overmits uijt Persia geen syde gecommen

ende voor de Zuijt gants weijnich in voorraet was, de vloot by den

anderen te houden, doch hebben voor geraetsaemst aengesien, dewijle

sich alsnoch geen macht des vijants en verthoont, tschip Bommel
(ladende, soo veele voor de Suijt dienstich becommen connen) derre-

waerts te seijnden ende dat in soo grooten stilheyt ende hacste (om

hierinne van de Engelsche niet vercloeckt te worden) als immer moge-

lijck is.

Grooten ijver en neersticheijt hebben de vrienden hier aengewent

in tamasseeren van een groot vaderlants retour, welck U Ed. eysch

dit jaer wel de helft passeeren sal, dies vinden de comptoiren ontrent

met 250000 fl. op interest beswaert, waertegen weijnich in voorraet,

als tgene naer tvaderlant dienstich; specerijen ende andere met ons

gebrachte cargasoen en sal om den oorboor daermede te betrachten

noch soo ten eersten geen geit syn ende al ten uijterste te gelde

comende, meijne, al qualijck 150000 fl. voor de Zuijt sullen connen

bestelt werden. Dus in mijnen intree hier mij dapper beswaert vinde,

dervende U Ed. ordre (ons met geen penningen meer, als cappitael

hebben, te beswaren) [niet] passeeren.

En twyffele oock niet, ofte U Ed. heeft voor desen over de Cust

Choromandel seer wel verstaen taenhalen van seker Moors schip by

die van tjacht Grootenbroeck ontrent Pointo de Gael, twelck, alhier

thuijs horende, de vrienden groote travallie ende de Compa, geen

minder schade veroorsaeckt heeft. Aengaende de goederen daeruijt

becommen, hebbe de onsen al voor onse compste accoort getroffen,

daervoor eerstdaechs t' sullen moeten betalen 40000 Ropias, Van het

schip en willen noch niet hooren, maer eijsschen, tselve promptelijck
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herrewaerts comme, dit acoort schynt, ofte het ware affgeprest ende

van buijten aengesien synde, men altijts lichtelijck sulcke conditie van

wedergeven hadden connen bedingen.

Doch nae mij daervan hebbe connen informeren, ist niet heel buijten

fondament te deser conjuncte, synde dit jaer een troubeleusen tyt

geweest, den passelim overleden ende synen soone met vrij wat tra-

vaillie nieuw in tRijck bevesticht, waervan dat de beroerten naeuw-

lickx gestilt syn, wesende desen nieuwen Coninck soo genegen tot

giericheijt ende geoccupeert om schatten te vergaren, dat niet en doet,

als practiceren op middelen om geit te versamen, stellende alle tollen

ende lasten, die synen vader affgeschaft hadde, weder dobbel in om
alsoo tachterstal haest te mogen in krijgen, worpende d'een voor

d' ander nae hoe liever eenige clach op den hals om by wege van dien

maer aen tgrabbelen te geraken ende byaldien dan dit stuck hier niet

en ware affgemaeckt, hadde nootwendich in thoff ende voor den

Coninck moeten comen, ondertusschen had lichtlyck alle handelinge

in stilstant geraeckt sonder versekert te syn, daerover geen arger exe-

cutie gevalle hadde, gelyck men ons bericht, weleer om veel minder

reden ende oorsaecke alle handelinge geschort, oock tlossen ende laden

van scheepen verboden is geweest.

Wij hoopen, ons doch niet en overcompt, tgene die van Muselapatam

in haren handel subjeckt syn. Men bericht ons, soo tegen de Engelsen

als tegen ons vermaen gedaen is de pachten hier in maniere als in

Musilipatam te willen invoeren, waertoe ons de voorverhaelde gie-

richeijt des Coninckx groote injuditie geeft. Soo wy ende de Engelsche

hierinne malcanderen de handt bieden, salt wellicht soo geen noot

doen, maer connen ons daerop geensints verlaten, want selffs veel

quade inbreucke van schenckagie als anderssints daerdoor haer hebben

moeten invoegen,

K'en weet niet, hoe haer Compia. met soo groote staet, vracht,

onnutte gastes, menichvuldige schenckagie ende dan een groot deel

van haren handel hun perticulier geeijgent synde, het mogen gaende

houden, nochtans is haren haen hier jegenwoordich dapper Coninck,

uijtgevende, harenthalve van hier geen scheepen naer tvaterlant en

vermogen te seijnden, dat se tot Bantam meester syn ende ons Batavia

wel haest te niete maken sullen en diergelijcken. Dit alles sal den tyt

wel slijten ende clein maecken, Godt geve maer, onsen handel onbe-
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commert blijft, aen goede iver, ncerstige toesicht de Compia. respeckt

te bewaren en salt niet mancqueren, oock alles, soo veel mogelijck is,

sien te besnijden, waervan, de saecke noch nieuw synde, weijnich

seggen can, de bevindinge sal ons een leermeester ende de redelyck-

heyt (tot al het gene bestaen mach) een leyder syn, ondertusschen is

het gants sorgelijck ende perijculeus dus t' eenige inportante negotie

soo vileijnen hoop van superbe mooren subject te syn.

Voor deesen slach dan, als daer is t' aenhalen van tgemelde moors

schip, en hadden ons niet gehoedt, noch oock niet gemeijnt tgeamas-

seerde vaderlants retour soo hooch soude geloopen hebben, waerdoor

ons de handen in negotie gelijck als gebonden werden; den raet hebben

hier over versaemt ende in consequentie getrocken, off men had derven

bestaen thouden van noch eenige penninge op interest te nemen te

volgen, except dat ons als in een nootvalHge saecke hebben beweecht

gevonden sooveele op interest te houden, als gedwongen syn voor

taengehaelde moors schip by die van tjacht Grootenbroeck uijt te

geven, totdat gelegentheyt sien de penninge op de cust Choromandel

te mogen trecken ende de Compia. daervan te ontlasten, anders salt

te veel scheele, tgeene in gebreecke blijven sullen, de suijt te voldoen.

In Agra hebben Sr. Vapoer oock geadvijseert met het coopen van

vaderlants retoer tot naerder te cesseren. Tgene hem van ons mede

gebrachte cargasoen mene toe te seynde, tprocido van dien, sal ons

weder herwaerts in conth. moeten overmaecken om ons soo te be-

helpen ende roeyen met de riemen, die wij hebben, ondertusschen

sullen nae tvertreck der scheepen geheel ledich ende sonder geit

sitten, ter tyt U Ed. ons weder met nieuwe orden ende provisien sal

gelieven te versien. Tis te beclagen, altijts syn, gelyck die van teene

broot aen tander ofte om beter te verstaen van teene cargasoen aen

tander niet en connen geraecken, welck ontijdige provisie ontwyffelyck

dickmaels diere ende qualijck gesoorteerde cargasoenen veroorsaecken

moet. Willen hoopen en vertrouwen (U Ed. mogelyck synde) in toe-

comende wel andre ordre stellen, dat Godt geve.

(De twee volgende alinea's afgedrukt Perzië p. 253, lees r. 12 voor

„werck" ,,werche " voeg in tusschen „van" en „10" ,,ontrent").

Ed. Erntfeste Manhafte Wyse Voorsinnige ende gestrenge Hr,

wensche U Ed. naer reverentel. groetenisse in de bescherminge Godes,

adij 20 Octobr. Ao. 1628 op tcomptoir Suratten.
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CCXXXI. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
21 OCTOBER 1628^],

E, Ed, Erentfeste Manhafte Achtbare wijse voorsinnige en zeer

gestrenge Hr,

Bovenstaende is copia van mijnen jongsten per via de Masilipatam,

die niet en twijfele, ofte sal de E. Ed, Hr, voor desen al ter handt ge-

coomen zijn en daerbij gesien, wat alhr, gepasseert is naer tvertreck

van de scheepen,

Tsedert is mij (Godt danck) op den 8 deser wel geworden de E. Ed,

Hrs. missive in dato 21 July pr. de scheepen Wtrecht, t Gulde Zee-

paert, Brouwershaven ende t' jacht Negampatam door de handt van

de E, Commandr, ende Directeur Jan van Hasel, die in myn plaets sal

sucederen, sullen hem volgens de Ed, Hr. zijn ordre alles datelijck

generaelijck over transporteren ende mij met de scheepen naer Parsia

ende in therwarts coomen van hier costij vervoegen om, alsdan met

lief geariveert sijnde, de Ed. Hr. syn ordre naer te coomen, Hoe des

viandts macht, soo tot noch toe gehoort hebbe, gecorompeert is, refc-

rere ons aen tschriven van de Hr, Commandeur van Hasel, die alles,

als schul, waren, daervan openinge gedaen hebbe,

Seer geerne verstaen, de sorteringe cleeden, pr, de jongste scheepen

costij gesonden, de E, Ed. Hr, wel gevallen, Waer der eenich comman-

dement bij mij geweest, als hier in de vergaderinge dickwils voor-

gedragen hebbe, doordien de macht van de Portugiesen gecorompeert

is, soude zoo wel als de Engelsen een avijsjacht costij gesonden hebben,

doordien wist, hetselfde daer van noode was,

Alsnu isser geresolveert een schip met dusdanige cargasoen, als wij

metter haest bijeen connen crigen, costij te senden, d' oorsaecke geen

zijde uijt Parsia ende onse caffila van Agra voor Europa, waervan noch

partie in Barampr, ende Tatneer leijt, niet gecoomen is, referere mij

voor als nu aen tschriven van de Hr. Commandeur ende Directeur,

haddc verhoopt, dat de E, Ed, Hr. dit comptr. van wat meerder contants

en capitaels versien soude hebben, hetwelcke tarderen van de scheepen

uijt Europa toeschrive, de calculatie alhier met den anderen gemaeckt,

wert Zijn Ed, pr, de Hr, Commandeur verwitticht.

De scheepen Bommel ende Weesp sijn hier op den 12 deser van
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Mocha over Parsia sonder iets uijtgerecht te hebben wel geariveert,

daer nochtans een beter van verhoopt hadde.

T' schip Dordrecht, soo verstaen door een van de jachten, in Masili-

patam geariveert, in de Tafelbaeij liggende, sach een schip twee dagen

zijn beste doen om in ditto baeij te coomen, dan door contrarie wint

vierde de schoodt ende ging sijn cours, wirt gepresumeert, Dordrecht

was, die ongetwijfelt de Ed. Hr. Gouvr. Genal. Carpentier aen St.

Helena sal vinden, omdat aen de Caep goet gevonden hadde aldaer

een maent te verwinteren, doordien te vroech was sich naer tvader-

landt te vervoegen, Godt geve, bij hem in salvo geariveert mach wesen

ende zy t' samen met lieff in tpatria.

Wat Engelse scheepen dit jaer hier (ende van wat quartieren) ge-

ariveert zijn, aviseert de Hr. Commandeur en Directeur largo aen Zijn

Ed. waeraen mij refcrere, doordien de missiven over Masilipatam gaen

ende niet eer costij (naer mijn gevoelen) sullen ariveren als het schip,

dat van hier derwarts sal vertrecken.

Hiernevens gaet eene missive van Visnicht met de factura, van t'

gene hij ginder aen Molaimbeeck factoor van den Coninck gelevert

heeft, waerby de Ed. Hr. sal connen sien, wat aldaer passeert ende

wat retoeren van daer te verwachten zijn.

De Hr. Ambassadr. Jan Janssen Smidt -), wegen de Ho. Mo. Heeren

Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden ende sijn Vorstelijcke

genade den Prince van Orangie aen den Coninck van Parsia afgedis-

pacheert, is hier (Godt danck) mede wel geariveert. Myns oordeels

hadde Zyn E. met wat beter staet na sijn Magd. moeten gaen om de

suberwicheijt van dese mooren wat ter neder te leggen. In alles, waerin

wy de Ed. Hr. sullen connen dienen, sal de Ed. Hrs. ordre volgen, dan

excuseert hem dagelijcx geen groote oncoste voor tlandt te willen doen.

Wat ons aengaet, geve hem volgens zijn qualite behoorlijcken respect.

Wat belangt het aenhaelen van het Moors schip door Grootenbroeck

op de Cust, gaet hiernevens copia van t' gene die van Masilipatam op

ons accoort daer ontfangen hebben om hier in contant ofte diergelijcke

waren wederom te voldoen, van gelijcken copia van een missive van de

Ed. Hr. Gouvr. Marten Isbrandtsen aen mij met copia van mijn ant-

woorde daerop, waerbij de Ed. Hr, sal connen sien, watter passeert.

De inpartinentie van den joncker^) aen boordt van onsc scheepen
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twijfele niet, ofte de E. Ed. Hr. sal mede door de raporten van de

Hr. Commandeur schriven verstaen, waeraen mij gedrage.

Soo verstaen door tschriven van Sr. Visnicht, dat Sr. Johannes van

Hasselt ^) weder van den Coninck gedispacheert is om met grooter eere

naer Europa te gaen, sullen hem, in Godt ons gesondt spaert, costij

bij de E. Ed. Hr. eerst brengen.

Hiermede

Erentfeste manhafte Achtbare Wijse voorsinnige ende zeer ge-

strenge E. Ed. Hr, wensch U Ed. naer hartgrondel. groetenisse geluck

in U Ed. Regieringe ter salicht. amen, desen 21 October 1628 op tNeder-

lants Compthoir Suratte.

CCXXXn. JAN JANSZ. SMIDT, SOERATTE 21 OCTOBER 1628.

Erntfeste Manhafte Edele, seer discrete Heere.

(Afgedrukt Perzië, I. p. 253—255. Lees p. 254 r, 10 v.o. voor „ren-

tree" ,,entree". Het slot luidt:)

Erntfeste wyse achtbaere seer discrete heer, soo blyve U E. in de

protectie des Almogenden bevolen, dye U E. verleene prosperyteijt

in alle syn affairen, vermeerderinge van U E. en gesontheyt in syne

persoon en van syn lieve eerwaerdige vrouwe, tot salicheijt. Desen 21

Octobris 1628 op tcomptoijr van Surata.

U E. dyenstwillige dyenaer

Jan Smidt.

CCXXXni. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
26 OCTOBER 1628').

Bovenstaende is copia van mijnen jongsten in tcorte, omdat de Hr.

van Hasel alles largo aviseerde. Tsedert is hier (Godt danck) wel geari-

veert het onverwachte jacht Zeeburch met een costelijck capitael, dat

hier heel wel te passé comt om den eijsch van sijn Ed. voor de Zuijt

ende Europa ten deelen te voldoen.
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Sullen de Hr. van Hasel, sooveel in ons is, alderley goede sorteringe

cleeden voor Battavia helpen besorgen, opdat, soo haest mogelijcken

is, de E Ed. Hr. toegesonden mach worden.

Sijn vast doende, sooveel rys, tabacq, gommelack, indigo ende clee-

den, als den coopman Visnicht eijst, voor Gamron te prepareren, (Godt

laet het ons in salvo aldacr brengen).

T' sal de Hr. Directeur grootelijcx steunen, dat ordre heeft wissel

op de Cust te trecken, sonderdat soude (mijns oordeels) tegen tnaeste

jaer den eijsch qualijck connen voldoen, doordien noch geen aparentie

en sien, de nagelen soo haest vercocht sullen wesen.

De Hr. van Hasel heeft mij een sekere ordre, van Zijn Ed. aen den

gouverneur Marten Isbrandtsz. gesz, laten sien, sullen t' selve hier

secreet houden, dan ben der al vrijwat voor beducht, omdat dese mooren

zoo aen malcanderen hangen ende veel facteurs in Masilipatam hebben

liggen. Godt geve, alles ten beste mach afloopen. Onder tusschen sullen

volgens sijn Ed. ordre wel toesien ende op onse hoede sijn.

Wat moeyten t' aenhaelen van het Moors schip uijt Suratte, door

die van Grootenbroeck in Paliacatta gebracht, (niettegenstaende aldaer

weder gelargeert wirt), sal, vrees ick, de Compa. noch smarten. Tis

waer, dat wij een contract met de princepaelste coopluyden van tvoor-

schreven schip aengegaen hebben om alle ongelucken voor te coomen,

eer het in thoff van den Coninck ruchtbaer wirt, de groote geschencken

ende verlies van tijt, die (naer mijn gevoelen) de Compa. sooveel soude

gecost hebben, als het halve schip ende goet waert is, alst voor desen

heeft gebleeken bij den hartooch Assaf Chan, die ons alhier, naedat de

goederen een heel jaer over dede liggen, onse coopluijden uijt Cambaija

met gewelt naer boven gevoert, veerthien duysent ropia (omdat die van

Weesp t' schip van Chaul aengehaelt hadden) liet betaelen, gevent

den naem, dat hy der zooveel in hadde. Alsnu is hier in des Coninc hof

(die met geen geit te versaden en is) qualijck te gaen pleijten, veel

groote Heeren brengen hem geschencken ende moeten noch wel eens

zooveel gasteren, eer sij hem eens te spraeck coomen, hoeveel te meer

wij, die vreemdelingen zijn, hetwelcke de Ed. Hr. als met lief daer

coome, alles mondeling zal voordragen.

T' schip Bommel, doordient niet eer van hier vertrecken can als tegen

25 ofte ultmo Novembr. vreese, dat in December qualyck daer zal

connen sijn.

93
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Met den Gouverneur Marten Isbrandtsen sullen als voor desen vol-

gens de E. Ed. Hr. sijn ordre goede communicatie ende corespondentie

houden, omdat de E, Compa. soo wel hier als daer mogen weten, watter

passeert,

Den Directeur van Hasel avijseert de E. Ed, Hr. weder alles largo,

van t' gene hij hier bevindt, waeraen mij gedrage.

Hiermede

E, Ed, Erentfeste Manhafte Achtbare Wijse voorsinnige ende zeer

gestrenge Hr, wensch U Ed, naer hartgrondel. groetenisse geluck in

U Ed, Regieringe ter salicht. Amen, desen 26 October Ao, 1628 op

tNederlts, Comptr, Suratte.

CCXXXIV, PIETER NUYTS, KASTEEL ZELANDIA
26 OCTOBER 1628'),

Ed, Manhafte genereuse Heer,

U E, missiven dato 18en Maij p. Erasmus, Domburch ende 26 Junij

daeraenvolgende met de vloote van den Commandr. Carel Lievensz.

zijn ons op 26 Junij ende 11 Augustij wel geworden, waerop bij desen

cortelick sullen antwoorden,

Tjacht Chincheo is voorleden Ten Martij hier wt Japan met 9325 ren.

contant, Godtloff, wel aengecomen ende op 27 Maij twee groote Japan-

sche joncken wt Nangasacqui met omtrent 40000 teijlen capitalen

aen silver. Wat resconter met dezelve gehadt hebben, sal U Ed, wt

neffensgaende pampieren, resolutien ende copien der affgesondene

missiven op Japan aen Sr. Nijenroode naer der lengte verstaen, sullen

dan bij desen om infadement ende repetitie te eviteeren ons daer voer-

ders aen gedragen,

Comende dan op tstuck des Compas, standt in dese quartieren ende

China t' zedert onse laeste, t' voorleden mousson affgesonden, seggen,

dat naer Iquan hem de gantsche Chineese zee onderdanich gemaect, in

Aimoij sedem genomen ende op alle zijne affairen ordre gestelt heeft,

sijn hem onse brieven (daeraff U Ed. copie is gesonden) ter handt ge-

comen ende hebben soodanigen vrucht gewaert, dat onsse gevangenen
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vooreerst corts daernaer zijn gerelaxeert ende hier door drie sijnder

joncken gebracht zijn geworden, beneffens groote verontschuldinge

ende excusen des faicts, aen den Hr. Commandeur met branders gc-

pleecht. t' Is U Ed. bekent, hoe genielten Commandr, Simsou met des

Compes. macht in zijn geselschap aff te laten seijlen geweijgert hadde,

sulcx Dock aen Iquan verclaert heeft, maer twee dagen ofte immers

weijnich tijts naer des Hr. de Wits vertreck wt Chincheo is effenwei

Simsou met alle zijne joncken hem al sacht gevolcht ende omtrent 8

mijlen noordel. als de Commandeur ende Iquan waren, in een baij ge-

anckert ende geset, twelck Iquan over landt verstaen hebbende, heeft

de woorden van den Commandr. geen gelooff connen geven ende,

vresende selffs van Simsous joncken overvallen te worden, is in de

voorbate moeten v/esen, protesterende vorders van sijn sonderlinge ge-

negentheijt jegens onse natie ende de Compe. van dewelcke een dienaer

was geweest, waeromme genegen was altijt vrindschap met dezelve te

houden ende ten teken desselffs zondt ons onse gevangenen ten deel

terugge. Wanneer van onse genegentheijt volcomen geinformeert was,

soude de reste oock largeren, waerop, soo lange met brieven aenge-

houden hebben, dat alle onse gevangenen ontslagen, t' jacht West-

cappel met sijne ingeladene pannen ende arack mitsgadrs. de 26000

realen contant (wtgenomen 30 vaetgens arack, eenich weijnich silver-

werck ende llSZVo rl. contant) wt sijne handen becomen hebben. Godt

loff, de Compe van die schade soo na verlost is.

Naerderhandt tot empleo onser capitalen, die langen tijt hier vruch-

teloos gelegen hadden, sijn genootsaeckt geweest met vier seijlen

Woerden, Heusden, Domburch ende Chincheo personel. naer de custe

van China, sondcr eenich cargasoen naer Japan connen versonden

werden, te vertrecken, alwaer comende, Iquan in grooter pracht ende

magnificentia ons is comen bewilcommen. Wij hebben door zijn toedoen

een goede partij zijde becomen, maer siende, datter meerder cooplieden

tot ons quamen, als wel, ofte gemeijnt hadde, ofte begeerde, verstonden,

dat deselve soo nu soo dan van sijne soldaten den toeganck tot ons

benomen, haere goederen berooft, sij geslagen ende qualick getracteert

wierden, waeromme hij, andermael bij ons aen boort comende, be-

thoonde hem daerover een misnoegen te hebben, hij antwoorde, dat

niemant verhindert hadde, maer dat eenige sonder zijne licentie waren

gecomen, die naer desen oock geen meer souden verwerven. Wij be-
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geerden, dat hij een ijder toeganck tot ons soude verlenen, ofte conden

geen vrindtschap met hem hebben, waerover, soo eenige woorden ge-

vallen zijnde, begeerde voor 88 picol 28 cattij zijde, die sijnen Capiteijn

ende facteur aen ons gelevert hadden, wel 30 teijl pr. picol meer, als

die van andere conden becomen, dat wij hem niet wilden inwilligen,

waerover, van boort verstoort gegaen sijnde, in tovertreden in zijn

sloup aen den tolck zeijde, dat hij ons soude waerschouwen op morgen

van hier te vertrecken ofte soude het met gewelt ofte branders doen

doen, wij, siende, dat sonder sijne vrindtschap niets conden avanceren,

dat wij vrij hooch in de reviere lagen, t' zuijdermousson t' eijndigen

ende t' naerder secours van costij voor de bant was, vonden goet voor

die tijt te retireren, sulex dat t' schip Woerden wt de revier Chincheo

op 5 Augustij met een cargasoen van 107398//17//- als pr. neffens

gaende factura naer Japan gedespecheert hebbende, op 8 do. alhier

in ons gouverno weder aengecomen zijn. U Ed. sullen bevinden eenen

soo extraordinem lagen empleo ende incoop desselffs goederen, als

mogel. noijt naer desen sal geschieden om dese redenen, dat wij juijst

quamen in een coniuncture, alswanneer t' landt langen tijt vol oorlogs

was geweest, geene joncken eenich vaerwater door de rovers bevaren

conden ende sommige geringe cooplieden hare zijden wt de handt

smeten om geit tot opcoop van rijs te hebben, sulcx dat het de Compe.

vrij in t' weijnich capitael, dat haere Ed. presentelick hier hadden, een

goeden pot wijns geproffiteert ende noch meer, soo t' alle hadde

mogen bestelt werden, geavanceert soude hebben.

Naerderhandt Ueds. naerdere ordre pr. den commandr. Carel Lie-

vensz. becomende, hebben de saecken anderwerff hervat ende zijn met

negen zeijlen naer Chincheo vertrocken. Iquan is omtrent 12 mijlen

besuijden de reviere ons met een groot getal joncken ontmoet, maer

alsoo het stil was, conden hem onder schoot niet comen, waeromme

niet als goet semblant bewees. Soo haest ons vernam, dede eenige

eerscheuten ende nam zijne vlagge in. Wij sonden onsen tolc aen sijn

boort om van hem te verstaen, werwaerts t' hooft gewendt hadde, dede

antwoorden, in de dienst van den Coninck gelast was als Admirael

van der zee eenige rovers omtrent Tamo te gaen verdrijven. Wij souden

voorwt naer Chincheo seijlen, binnen 8 a 10 dagen wtterl. soude volgen,

soo wij quamen als vrinden, wij waren hem willecom, quamen wij als

vijanden, t' was hem oock alsoo, maer aengesien wij maer met vijff
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lichte jachten voorwt geseijlt waren ende dat d' andere vier schepen in

Zeelandia naer t' springh vier dagen noch moesten wachten, niet wel

bij hem conden comen, maer vooral te vooren met den Raedt in con-

formité U Eds. ordre hem op een andere wijse tot ons begeren te

brengen (als U Ed. wt neffensgaende resolutie gelieve te sien) voor-

genomen hadden, antwoorden hem te comen als vrinden ende om
handel te becomen, soo stierde hij datelick twee joncken met omtrent

90 picol rouwe zijde naer ons aff om gesamentlick onsen wech naer

Chincheo te spoeden, gelijck als is geschiet, deweicke ontfn. hebben.

Acht a thien dagen daernaer sijn de achtergeblevene schepen in Chin-

cheo bij ons gecomen ende naerderhant Iquan van zijnen tocht, die

met alle zijne joncken in Aimoij is geariveert ende des daechs daeraen

in t' jacht Texel gecomen, alwaer door t' begeren van den Raedt den-

selven aengesecht werde, dat naerdien de voorgaende reijse ons ver-

hindert hadde den volcomen empleo onser capitalen, dat bij ons aen

boort moeste blijven, tot wij nu door sijne hulpe ofte assistentie den

vrijen handel becomen hadden. In den eersten ontsettede hem hierover,

als hebbende beters aen de Compe. gemeriteert, doch ten laesten om
ten overvloede sijne genegentheijt te bewijsen consenteerde (hoewel

ongaerne) in zijne detentie ende gaff datelick bij openbare placcaet

aen alle cooplieden licentie met de Hollanders te mogen comen han-

delen, sulcx dat wij door zijn toedoen in weijnich dagen tijts een carga-

soen becomen hebben van rouwe zijde, zijdewaren, stoffen ende ander-

sints van fl. 276332//1//4, soo U Ed. pr. dit schip, wtwijsende de

factura, toegesonden wert. Middelertijt verstaende, hoe denselven

Iquan met den Coninck absolut was veraccordeert, groot Mandorijn

van Aimoij ende Admirael van de zee gemaect, van grooter aucthori-

teijt ende gesach in dese quartieren waer, bovenal van alle den volcke

groot ende cleen wonderl. bemindt, heeft het ons goet gedocht een

finael accoort ende contract ") op U Eds. advoij voor den tijt van drie

jaren met denselven aen te gaen ende is t' selve geconcipieert ende

gearrestrt. als in copia hieraff is bijgaende. Wij vertrouwen, Sijn Ed.

volcomen genoegen daerinne sal scheppen. Eer wij verdragen zijn

geweest, hebben tot restitutie van den intrest van Simsou hart aen-

gehouden, maer verclaert van alle Simsous middelen niet meer als

13 picol sandelhout te hebben genoten, dat zijne goederen door hem
selffs al voor sijne comste in Chincheo aen syne vrinden ende magen
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te landewaert neffens zijne kinderen sijn versticrt ende siende, dat ons

voornemen, daerop blijvende persisteren, achterwegen soude gebleven

hebben, want merckten, noijt 'tselve soude hebben toegestaen, heeft

daervan niets willen vallen, maer wat schade de Compe. door zijn toe-

doen is toegebracht, presenteerde hem volvaerdich die te betalen,

heeft ons oock de 1182V2 r- ende de 30 vaetgens arack, die aen

W.cappel manckeerden de facto voldaen ende zijn alsoo gevrinden van

den anderen gescheijden.

Comende nu tot de beantwoordinge Sijner Eds. missiven, sullen arti-

culatim aldus daerin vervolgen.

Wij hebben met volcomen genougen wt Zijn Edts. als d' Ed, Hren.

Maijores missiven connen sien, hoe zijne Ed. voor de tweede reijse in

dese quartieren wel is overgecomen ende t' Genl, Gouvernemt. van

India (den alderswaersten last) op zijne schouderen genomen, waer-

omme de acte van resignatie van d' Hr, Carpentier ende den nieuwen

eedt aen U Ed, is alle den volcke te water ende te lande hier in solem-

neelen forma voorgehouden, geproclameert ende affgenomen. Godt de

Heere wille zijne Ed. in den goeden aengevangenen iver ende gesont-

heijt sulcx laten volharden, dat alles gedije tot zijne Edts. hertel,

wensch ende eere ende der Ed. Hren. Maijores sonderlingen proffijt,

Godes ende sijner H. Kercke stichtinge ende glorie ende eijndelingen

tot affbreuck onses algemeijnen vijants, amen.

U Ed. hebben in alles naer conscientia ende vermogen als van een

getrouw raetspersoon, vromen ende goeden Raedt van ons te ver-

wachten.

Wij hebben volgens U Eds. ordre jegens 't Coninckrijck van China tot

volcomen openinge van den vrijen handel voor ditmael niet connen

goet vinden in oorloge te comen nochte selffs jegens Iquan. Veel te

swack sijn wij daertoe ende souden lange oorlogen jegens soo een

rijck, eer onse wille daervan souden becomen, de Compe. heeft 'tselve

voor dato met wel een veel andere macht sonder voordeel onder-

vonden. Waer het secours gecomen, voor Iquan met den Coninck was

veraccordeert, wij souden onderleijt hebben (want om hem onder te

bringen oordeelen bastant geweest te sijn) den liberen handel naer luijt

Uwer Eds. missive te openen ende becomen, maer absolut verdragen

sijnde ende geene beloften van de grooten naerders 'tzedert t' vertreck

des Commandeurs de Wit becomen hebbende, souden met hem aen te



26 OCTOBER 1628 1479

tasten niet als ongunst in China behaelt hebben ende U Edts, ordre

hielt oock ter contrarien namentl. sonder dadel, effectueele genietinge

desselffs in tfaveur des Rijcx Compes. schepen ende volck niet te

resiqueren. Wij willen niet twijffelen, ofte de Compe, sal soo veel goets

wt China becomen, als Nederlant, Japan ende gantsch India verswelgen

connen ende dattet ons hier veeleer aen geit als Chinese wraren sal

ontbreken. Een preuve heeft sijne Ed, ende d' Ed. Hren Maijores aen

tcontract, met Iquan aengegaen, want voor 't eerste poinct hebben

maer 1400 picol zijde derven stellen, daer jaerlicx 5000 te leveren van-

selffs ende ongeeijscht ons aenboot, met beschaemtheijt moeten aff-

slaen ende den eijsch in andere verscheijden sorteringe werpen. Wij

voeren daerwt als in teerste, wat sullen wij veel seggen? U Ed, sullen

bevinden, dat geit [hebbende], geen verscheijdenheijt van waren ende

goederen sal ontbreecken.

1400 pel. zijde a 140 teijl, sijn

5000 pel. suijcker a 3 rl. tpicol

1000 pel. geconfijten gembr. a 4 tl

tpcl

4000 witte gilems a 14 maes ijder

1000 roode do. a 19 maes ijder

a 50 strs. pr. reae

rl. 2684931/8.

rl. 15000,

rl. 5479 '/2.

rl. 767114.

rl. 26023/4,

rl. 299246% ƒ. 748116//11//4

Sijne Ed. mach gissinge maecken, dat van de particuliere cooplieden

niet minder als de helft soo veel jae meer becomen sullen, dit schrijven

naer presente bevindingen.

Wij hebben voor ditmael 5000 realen aen cangans wt de reviere

metgebracht, Iquan presenteert ons 30000 stucx jaerlix a 5 maes te

leveren ende wanneer sijne Ed. verhoopt, van costij naer eijsch ons

van contant sal connen provideren, meenen wij, seer lichtel. voor

andere ƒ. 748000 'tcontract sal bewilligen te vergrooten. Dit aldus

zijnde, verhopen U Ed. sullen oordelen wel ende voorsichtich gedaen

te wesen in offencive oorloge met China niet sijn gevallen, d' effecten

sullen in volgende tijden daeraff claerder bewijs geven, alleene zal

sijne Ed. dubben, ofte oock Iquans geloften standt ende vasticheijt sullen

grijpen. Wij seggen daerop jae ende niemandt can 't beter doen als hij,

want hij de veelte der joncken heeft, daermede alles can waernemen,
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auchthoriteijts veel meerder als oijt Simsou, geit niet minder ende ten

overvloede is zijnen broeder in onse handen. Tot een beginsel ende op

't nieuw contract heeft begonnen soowel zijde als gember te leveren

ende alle uren verwachten sijne joncken herwaerts. Met de naest-

volgende advijsen sal zijne Ed. met Godes hulpe claerder gevoelen ende

retouren daervan gewaer worden. Sijne Ed. stelle dan vrij de penne

op 't papier ende eijsche sooveel capitalen wt patria, als d' Hren.

Meesters weinschen besteedt.

Wij hebben sijne Ed. 't voorleden mousson een staetgen gesonden,

hoe met Simsou stonden, bij 't welcke de Compe. schuldich blijft

I9O86V2 realen, maer naderhandt hebben Srs. vander Hage ende Hoo-

man ^) ons gethoont, hoe de laeste overgebrachte zijde van Wan-
teongh*), bedragende 31783^^ realen, waermede de affrekeninge is

gedaen, altemael particuliere cooplieden was toecomende, die deselve

alsoo datel. hare penningen voor meenden te ontfangen, in eene masse

op de naem van Simsou ofte Wanteong om der facilitatie wille hadden

geconsenteert aen te tekenen (gelijck sulcx hier dagelicx gebeurt) maer

alsoo daernaer gewaer wierden, datter geen geit bij cassa was ende

den Commandr. de Wit van hier vertrock, vertrouwende, bij de Compe,

versekert genoech waren, hebben haer oock naer huijs sonder geit

moeten retireren. Naer de garboelies ende oorloge in China sijn de

competiteurs ir competenten getale hier voor ons verschenen, be-

talinge van hare zijden, die nu acht maenden gelevert hadden, eijs-

schende, maer alsoo wij Sijne Ed. voor desen, deselve op Simsou

geboeckt wesende, aengeschreven hadden ende om achterdencken

voor te comen hebben haer tot Uwe Edts. naerder advijs op dit poinct

wtgestelt, waerover seer gemiscontenteert ende bedroeft sijn, menende,

de Compe. genouch faveurs (genouch) gedaen is soo langen tijt gecredi-

teert te hebben, protesterende over ons gewelt ende interesse aen haer

familie, waeromme wij, de saecke seer nauwe ondersocckende, be-

vonden alles warachtich te wesen. Wanteong selffs heeft ons alle haere

namen ende quantiteijt opgegeven. Wt des Commandeur de Wits reso-

lutie, hierneffens gaende, blijckt het oock claerl. U Ed. sal dienen te

ordonneren ende ons licentieren, dat men die luijden betalen mach.

Wij souden 'tselve, als wesende recht ende reden, dese luijden noch

met vereeringe gecontenteert werden, gedaen hebben, maer als ge-

secht, om niet te schijnen ons voorgaende schrijven te contrarieren
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hebbe 'tselve sijne Ed. eerst willen adviseeren. Wij gerieven onder-

tusschen den eenen met twee, den anderen met 3 a 4000 realen, die ons

tot noch toe aitijt eerlick voldoen. Dit waren ende sijn altemael parti-

culiere handelaers ende hebben juijst sulcken quaden resconter in 't

eerste, sijne Ed. can deselve voor tlange derven haerder penningen

wat te gemoete comen, 'tsal een goede naem ende lust tot ons maecken,

sulcx in plaetse dat de Compe. bij Simsou 190861- realen soude ver-

liesen, bedraecht het 50870 realen, de Heere versette het de Compe.

in een ander. Iquan meent, zijne kinderen sijn bastant ende heeft aen-

genomen, die te sullen voor den Combon beclagen ende betalinge

versorgen.

Tschip Heusden is met de cargasoenen, van costij becomen, op

24 Augustij naer Japan vertrocken. Wij vertrouwen de zijden een

goeden merckt te sullen getroffen hebben, dat alle uren staet te ver-

nemen, connen niet goet vinden dit cargasoen langer daerop op te

houden, omdat het de vaderlantsche retourschepen mochte belopen,

Soo haest van Japan ijets vernemen, sullen U Ed. datelick noch een

jacht toeschicken, houden Armuijden daerop claer. Wij connen niet

bedencken, dat des Compes. affairen in die quartieren eenich perijckel

sullen lijden, 'tis al om haer schade te doen geweest, door d' onse

(gepretendeert) aengedaen, soo wel onse non-audientiae boven als

de molestatien alhier, want eenige Raetsheeren participeeren in de

proffijten ende daervooren bevorderen de obtinue des Keijsers pas,

effenwei, ware onse opinie gevolcht, dat men de joncken re infecta

op haer versoeck hadde laten naer Japan keeren, wij hadden ver-

trouwt, in schaden soodanigen recentiment souden becomen hebben,

dat naer dese plaetse naermaels niet meer souden hebben getendeert

ende ons hier van dit verraedt geexcuseert. Maer den raedt vont ons

advijs niet goet, seer qualick connen geloven, dat eenige Japanders

herwaerts zullen keeren, doch soo sulcx geschiede, sullen d' affairen

naer U Edts. advijs ende oogmerck (dat wij wel verstaen hebben) sien

met bequaemht. ende sonder grooten weersmaeck te schicken. Om een

gedeelte in de fortificatie te contribueren sullen niet verstaen, want

sullen antwoorden, dat jegens hare vijanden selffs gearmeert comen

ende onse assistentie niet requireren ende oock dat wij sulcx in Japan

niet betalen. U Ed. heeft hierna breder bescheijt aff te verwachten. Als

het geschieden conde, diende in alle manieren den handel in die plaet-
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sen gecontinueert ende voor de Compe. ongeledeert behouden, want

is seer avantagieus. Iquan sal wel verhinderen (die doch een doodt-

vijant van haer is), datter geene cooplieden aen haer ijets sullen ver-

copen, hij heeft ons gelicentieert, soo der eenige onder den duijm

quamen, derselver goederen te confisqueren, affirmerende, den Combon

dienst daeraen sal geschieden, sulx dat de Japanders genouchsam

van den handel sonder ons toedoen versteecken zijn.

Syne Ed. claecht te rechte over de groote schenckagien, die op dit

comptoir soo nu, soo dan verschoncken sijn, Seer buijten propoost

dunct ons van den Commandr. de Wit op sijn vertreck in Chincheo

(twelck in onse boecken moeten brengen) sooveele verschoncken. Wij

wenschten, dat die de faulten geperpetreert hebben, daerovcr de repro-

ches droegen. U Ed. ordonneert seer preciselick egeene schenckagien te

mogen doen, sijne Ed. gelieve de strengicheijt wat te temperen ende

licentieeren ons, bijgevalle daer 't vcreijscht, sulcx, als oirbaer vinden,

aen personen, diet aen de Compe meriteren ofte sulcx verhoopt werden,

te vereeren, vertrouwende daerinne niet als met goede circumspectie

sullen handelen. U Ed. kennen de conditien deser orientalischer natiën

ende weten, selffs bij de Europien sulcx aengenaemheijt (doch bij d' een

meer als d' andere) maect, hoe soude sulcx hier geheel connen achter-

wege gelaten worden Aen de overste in Pehou hebben voor desen wat

peper, zandel ende morfiel verschoncken, denckende eenige groote

schepen dit saisoen van costij ofte Siam becomen souden hebben, die

daer hadden moeten havenen ende anckeren, soo deselve in ons faveur

daerdoor niet gevoedt werden, wat sou der wt volgen? Veel meer

faveurs sal men wt China van den Combon ende andere grooten met

3000 realen schenckage becomen als met ses mael sooveel oorloge.

U Ed. vertrouwe ons dit poinct.

Het heeft sijne Ed. gelieft ons te reprocheeren over d' advijsen der

noodige fortificatien tot sequriteijt ende veijlinge der Ed. Hren. Maijo-

res capitalen, als hadden wy ijets vreemts in 'thooft. Wij meenden,

dat wij van concienties wegen schuldich ende gehouden waren sijne Ed.

t' allen stonden (oock onversocht) met onse advijsen naer conscientie

te dienen, te meer bij missive van de Hr Carpentier in dato 27 Junij

1627 ende der Ed. Hren. Maijores dato 31 October 1626 specialijcken

daertoe aengemaent werden, maer merckende, zijne Ed. 'tselve soo

qualijck van ons gedaen duijdet, souden bijna bewogen sijn op een
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andermael onse penne, soo wij den dienst van de Compe. niet met

herte ende siele voorgenomen hadden waer te nemen, achterwege te

laten, daeromme desen periodum (hoewel zijne Ed. van opinie is dese

plaetse de Compe niet nut te wesen) connen niet naelaeten wat te

cxtendeeren.

Tvoorleden jaer sijn van costij ende hier naer Japan ende patria

in Chineese cargasoen versonden, als volcht

Pel.

Pr, denVreede aen zijde . . 292

Pr. Woerden hebben wij in

Japan gebracht .... 436

Pr. Heusden 165

24545 hertevellen

Pr. Erasmus ende den Haen

naer costi voor 't patria . . 860

cattij

43% costen

921/2 costen

94 costen

costen

ƒ 152322//17//12

„ 225757//19//-

„ 84594//17//-

„ 7991//14//-

83 '/2 costen „ 442681//3//4

fl. 913348//11//-

de sijden sijn in Japan (wtgesondert

een weijnich) vercocht a 295

teijl sijn ƒ

de hertevellen ,

770078//8//8

20543//14//-

86O//831/2 naer 't patria a 12 gl. tlb.

ƒ 790622//2//8.

„ 1291236 - -

fl. 2081858//2//8.

Dit aenstaende Z. mousson, soo der geen geit ontbreect, hopen met

Godts hulpe, niet minder sullen connen doen. Verder dese plaetse quijt

sijnde ofte verlatende, sal de Compe. daermede varen als met sommige

in de Mollucos, die soo haest verlaten, soo haest van den vijandt tot

groot quaet geoccupeert, dat, zoo geschiedende, in eeuwicheijt becompt

de Compe. die niet weder, want sullen deselve van meerder estime

oordeelen, als aen Kelang hier achter ter exempel sullen bewijsen,

nochte geraeckt de Compe, wt de MoUuccos quijt, ter contrarien desen

behoudende, Kelang occuperende ende den vijandt alsoo den toevoer

der Chineesche waren op Manilla ontrocken, ist gebaeckent, dat voor
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eerst de MoUucos, daernaer de Manilla selffs (proprio motu) verlaten

sal, doch sal zijnen tijt vereyschen, want sal al vooren niet naerlaten

dese plaetse (tot den Chineeschen handel seer bequaem gelegen) met

zijn wtterste gewelt aentasten ende trachten te veroveren. Wij imagi-

nieren ons dit soo vast in, dat wij sulcx (mogen wij soo spreecken) sien

gebeuren, want ter goeder trouwen, die van de Manilla, wt Japan ge-

bannen, door ons van den Chineeschen handel versteken, jaerlicx sware

lasten van de Mollucos ende hun selffs supporterende, wat sal den

Coninck daer te blijven moveeren? Sijne Ed. gelieve hem dit soo vreemt

niet laten voor te comen, als mogelick veele personen 't selve daervoor

sullen houden. Den handel van China zijn alreets gewaer geworden,

sulcx door onse remoratie ') alhier gediminueert (als wt neffensgaende

van de handt don Juan de Mendoza *), Generael van de galleijen, selffs

gelieve te sien), dat, 'tgene wij hiervooren alligeeren ende spellen, al

gevoelen ende oock weten, wat in tegenweere vereijscht wert, Godt

loff, d' armade is door den stereken arm des Heeren teruggedreven.

U Ed. gelieve dit wat larger, als wel advijseren, in gedachten te per-

pendeeren ^) ende sullen mogelick oordeelen, ons advijs buijten pro-

poost niet is geweest ende opineeren, aen dese plaetse de Compe. meer

gelegen is als 't weijnich wercx, datter aff gemaeckt werdt. Het treffe-

lick retour, dat zijne Ed. bij desen becompt, sal zijne Ed. wat ter neder

setten ende (kopen) wercken, dat zijne Ed. met ons eensgesinnet daer-

inne sal gelieven te werden ende daermede verblijven bij voorige opinie,

dat dese plaetse sonder dilaij moet naer behooren gefortificeert ende

met extensie van garnisoen vermeerdert werden, wilt men in irrepara-

bilen casum niet vervallen ende tot grooter affbreuck des vijants ende

dienst van de Generaele Compe. aspireren. Seer wel connen wij met

Sijne Ed. oordeelen, want hebben bij experientie ondervonden, dat

dEd, Hren. Bewinthebberen meer aengenaemtheijt ja proffijt toege-

bracht werde, haere capitalen in avantagieuse waren ende coopman-

schappen aengeleijt worden ende retourneeren, als in fortificatien ver-

smelten (soo sulcx tijdelick geobserveert ware aen een simpele logie

ofte huijs in Firando, dat wij gesien hebben, soud het hare Ed. mogelick

over de 150000 gl. geproffiteert hebben). Maer wat salt wesen, wanneer

haere Ed. hare capitalen in dese quartieren ende gantschen ommeslach

door de nalaticheijt sullen derven? Sijn niet de comptoiren van Japan,

Siam, Solor, Timor aen dit aenhangich, mitsgaders den onderganck (als
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vooren gesecht) onses vijants in Manilla? Zijne Ed. hoeve niet te

dencken, dat onse macht de preuve 't voorleden jaer affgekeert heeft,

'tis den goedertierigen Godt, die voor haere Edts. ommeslach ende de

vrinden, die hier waeren, gesorcht heeft. Wij schrijven dit niet, ofte

sulcx geschiede om onser presentie alhier, want 't staet aen zijne Edts.

goet behagen ons 't naeste saisoen (soo oock hopen) op te ontbieden,

maer seggen alles met iver ende conscientie ende, soo wij bij zijne Ed.

waren, souden wel serieuser om der saeckes gewichticheijt (immers in

onsen oogen) aenhouden. Recht naer ons vertreck naer China sijn twee

lantpunten ende de gansche gardijne tusschen beijde (want 't is maer

veen ende sant) van dit fort ter neder gestort, sulcx dat sonder dim-

men wt ende in 't selve conden gaen. Wij hebben sijne Ed. in onse

voorgaende daerover geschreven, tschijnt niet aengenomen en wert.

U Ed. gelieve ons advijs wat meer crachts te geven ende de geringste

aller wederkerende persoenen daerover te laten spreecken. Wij sullen

ondertusschen in alles sooveele (volgens zijne Edts. recommandatie)

doen menageren, als wij ten wttersten weten, den dienst van de Compe.

is vereijsschende, gelijck al voor dato, oock in Firando noch sijnde,

gedaen hebben.

Met voordacht secht sijne Ed. verswegen te hebben, dat de vaert

wt China naer costij om redenen, als sijnne Ed. alligeert, niet al te

iverich souden soecken te promoveren. Sijnes Edts. oogmerck ende

insicht is goet, maer meenen, dat sijne Ed. daerinne dit jaer wel mochte

mislucken, want soo Iquan selffs niet eene joncke naer costij versent,

geloven niet, datter twee wt Chincheo sullen verschynen, den tijt salt

leeren. Middeler tijdt hebben alle Chineesen, diet op ons versocht

hebben op U Edts. aenschrijven met onsse schepen naer costij vervoert

te werden, toegestaen, de schippers clagen, dat niet als coste ende

moeijte daermede hebben ende veele plaetsen door haere lompen in

de schepen beslaen, buijten dat deselve in Chincheo alles overdragen,

wat costij alle waren gelden ende ons in den empleo alhr. hinderen.

In de reviere van Chincheo sijnde, bequam Iquan van Kelangh-Tam-

siu twee groote joncken, die met zijde daer waren geweest ende deselve

tot 198 ende 200 realen tpicol met d' onderbanden ^') vercocht hadden,

wt dewelcke alle particulariteyten des vijants vestinge, plaets ende

volck volcomentlick verstaen hebben, waeromme een onser jachten der-

waerts te senden geexcuseert is, want souden sooveele bescheets als
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dese niet connen brengen, rapporteren, dat 't fort, 'twelck 'tvoorleden

jacr maer in drie punten lach, in sijne vier punten was voltrocken,

d' eene helft van 't voorsz, fort respondeerde op de zee ende d' ander

met wallen ende grachten ofte veste te landewaerts betrocken. Waren
omtrent 200 Castilianen ende 400 Pampangers sterck, daer lagen pre-

sentelick niet meer als twee galleijen, d' eene met drie, d' ander twee

ende een galiot met acht stucken, hadden op haer vertreck (doch dit

geven weijnich gelooffs) 150 kisten gelts ende sooveel zijde, dat de

helft dit mousson daeraff naer Manilla niet souden connen versonden

worden, bequamen redelicken handel wt Hoccheo, doch niet publ., want

den Combon was van haere compste noch onverwitticht, daer waren

vijff priesters, eene derselver sprack ende schreeff goet Chinees, deselve

hadde dese schippers van de joncken seer gebeden de Hollanders doch

van haere gelegentheijt niets te openbaren, twelck zij belooft ende

oock voorgenomen hadden, maer vernemende, dat wij met haren Heer

in vrindtschap waren ende van Iquan te verclaren vermaent ende ge-

last, hebben ons alle 'tvoorverhaelde geopenbaert. Wij versochten van

Iquan deselve in onssen dienst te mogen gebruijcken, die ons sulcx toe-

gestaen heeft ende gelooft, alsoo eerst waren aengecomen, ons ten

eersten soude naer seinden, sooals is geschiet. Wij sullen deselve tot

secours van costij hier behouden, d' eene is een treffelick stierman

ende den anderen een tolck der wilden op geene plaetse, die daer 20

jaren heeft gewoont, hem vermetende, seer veel in ons faveur bij de

wilden sal wtrechten. Iquaji heeft ons van hare fideliteijt met den

monde versekert, te landewaert van Kelang schijnt eenich gout te

vallen ende abundantie van solpher tot cleijnen prijse, de Spaigniaer-

den bequamen van de Noort daer oock veel porceleijn ende verwachten

een groote secours 'taenstaende Z, mousson wt Manilla, daer is niet

minder als 5 a 6 vademen waters dicht onder de wal, anders 15 ende

12 vademen, als bij neffensgaende affteijckeninge, dat sonder elckan-

ders kennisse hebben doen wttrecken, te sien is, dit is al 'tgeene, wij

daeraff hebben connen vernemen,

Seer wijselick voorsien dEd. Hren. Maijores de swaricheden, die bij

haere remoratie aldaer ons hier over 'thooft hangen. Wat tegenweere

hiertoe nodich dient, can zijne Ed, oordeelen, 3 a 4 cloecke groote

schepen met swaer schut ende sooveele jachten sullen basteeren, maer

daer mach geen volck maer wel jongers gebreck zijn. Soude men ver-
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hopen, datter ijets goets met eeren soude verrecht werden, ten minsten

12 a 13 hondert cloecke coppen, daeronder geverseerde verstandige

ende voorsichtige chrijchsoverhooffden. U Ed. zij verdacht, dat van

Java soo tijdelick dienen te vertrecken, dat onse macht voor den vijandt

wt Manilla op Kelang mach wesen, anders sal der maer schande inge-

leijt werden ende daerom dienen voor halff April van costij te scheij-

den. Syne Ed. can sich op eenich secours van dese plaetse niet verlaten,

want den Commandeur Carel Lievensz. met soo veel machts van

schepen van hier (Batavia daerin gerekent) vertrect, als gecomen is

ende dient dese plaetse niet te veel ontbloot, opdat geen ongemack en

lijden ende de vijanden subiect geven. Wanneer Hanibal in Italien

grasseert, moet den Scipione bij diversie niet in Africa vallen. T' voor-

leden jaer was den vijandt daer soo sterck niet, men can een werck

beter in principio omstooten, als wanneer 't geset is, daeromme dienen

genen meerderen tijt te versuijmen Wij vreesen, dattet sijne Ed. (als

gemeenlick gebeurt) aen volck sal ontbreken, veel liever dan gewacht

tot volcomen macht, als ontijdich begonnen, schande bij dese orientali-

sche natie behaelt ende den vijandt gecouragieert. Can de plaetse ge-

occupeert worden, hebben alreets vooren aengewesen, wat schade den

vijant, ontlastinge de Compe. in de Mollucos, proffijt alhier (die anders

tegen den andren sullen cladden) ende eijndel. loff ende eere bij alle

dese natiën ende inwoonderen (ofte onse opinie werde ons mislcijden)

toegebracht sal werden ende van waer tot dien handel geit.

Seer wel soude sijne Ed. gedaen hebben, ons een gantsch schips-

last peper toegesonden hadde, wij sullen jaerlicx niet minder als 100

a 120 lasten verwachten, Kelang becomende, hopen wel 200 te ver-

tieren, doch wenschten, wat minder gecargeert ende beter gewogen

werde.

Sijne Ed. recommandeert ons niet alleene den empleo van goede

schoone zijde maer oock alderhande waren, in China vallende. U Ed.

sullen hierneffens bevinden ende van 't geene op Japan versonden

hebben, hoe 't selve hebben beherticht, Swaere schone satijnnen ende

alderhande damasten connen niet minder als 11 a 12 realen becomen.

Wij hebben een coopman 2000 realen gedaen, die daermede naer

Canton om stoffen tot een preuwe is gereijst, naer bevindinge sullen

ons reguleeren.
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Wenschten, een goeden kender van drogues ons mochte gewerden,

niet die de mr. ofte winckel te vroech is ontlopen, sonderlingen dienst

soude de Compe, daerbij genieten.

Op dato vertreckt den Commandr. Carel Lievensz. met vijff jachten,

Slooten, Diemen, Cleen Armuijden, W. Cappel ende Chincheo om sijne

speciale ordre van U Ed, op tvaerwater Malacca waer te nemen. Godt

geve, door dien man de Compe. dienst ende proffijt geschiede, hebben

gerecommandeert in compe. van Batavia ter gestelder plaetse, alsoo

geen tijdt, noch wech daerbij verliese, wille blijven,

Den broeder van Bencon, bij ons comende, sullen Uwe Edts. ordre

met hem volgen.

Wanneer 't naeste jaer de retourschepen naer costij van hier ver-

trecken, sal den tijt geexpireert sijn, naer denwelcken ons van de Ed.

Hren. Bewinthebberen ter vergaderinge van seventhiene sub praeside

R, D, Bas ^") op 15 April 1626 binnen Amsterdam vergunnen is drie

jaren op Batavia bij zijne Ed. te sullen removeeren, als oock Uwe Ed,

bij missive desselven datums sullen bevinden. Wij sijn hier continuel,

sieckelick, hoopende door veranderinge van plaetse ende locht te con-

valesceeren. Soo sijne Ed ons gelieffde te licentieeren met deselve te

mogen affcomen, ons soude soodanigen eere ende faveur geschieden,

als in eewicheijt niet souden weten te verontschuldigen. Wij sijn altijt

bereijt sijne Ed. naer ons geringe vermogen aldaer den handt te bieden

ende helpen ontlasten, sooveel als onse swackheijt toelaet,

Onderstont

hiermede

Ed, Manhafte, genereuse, gestrenge ende vrome Heere bevelen naer

onse groetenisse sijne Ed, in de genadige bescherminge des Alder-

hoochsten, die zijne Ed. regieringe geluckelijck altijt wille laten flo-

reren amen, amen.

In de stadt Zeelandia

26 October 1628.

U Ed. geaffectioneerden vrundt

Pieter Nuijts,
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CCXXXV. JAN VAN HASELL, SOERATTE 28 OCTOBER 1628 ^).

Ed. Erentfeste manhafte wyse ende gestrenge Hr.

T' bovenstaende is coppije van dien, U Ed. op 21e deser per via de

Masilipatnam toegesonden, t' Zedert is my per iacht Zeeburch U Ed.

ons aengename missiven den 22e ende van denselven inhoudt (over

Masilipatnam gesonden) den 24en do. wel geworden, waerop niet en

hebben willen naerlaeten andermael aff te veerdigen eennen expressen

(dese weynige regelen voegende tott degene, reede denselven wech

gesonden) U Ed. weder over Masilipatnam te doen geworden.

Wel te goeder tyt is ons gemelthe jacht met het bijgesondene contant

toegecommen, wandt (als U E. uyt onsen voorigen heeft connen sien)

soude onse negotie hier anders insonderheyt voor de Zuijt gantsch

slecht affgeloopen hebben. Ten vollen vinden ons nu ontsett ende ge-

courageert de saecke met eenen lust ende yver byderhandt te nemen,

D' Almoghende verleene daertoe synnen Goddelycken segen.

Hopende soo wel aen 't geyschte voor de Zuijt als een treffelyck

cargasoen voor t' vaderlandt niets mancqueeren sall, doch gelieve U
Ed. te gedencken, naer t' vertreck der schepen ons seer weyrmich sall

resteeren om den handel tegen het toecommende jaer te beginnen.

Van t' contant, wanneer de schulden betaelt, de Zuyt versorcht, t'

Persiaens cargasoen tott 50000 fl. vergroot ende t' gene, voor t' aen-

gehaelde moors schip by t' jacht Grootenbroeck uijtschieten moeten,

gegeven sall zyn, sall ons weynich ofte niet overschieten, in welcken

gevall te duchten is, t' vaderlandts retour tegen toecommende tyt niet

soo groot als dit jaer sall connen vallen, want all schoon met de toe-

compstiche vloote ten vollen geprovideert wordende, soo sall ons

ongereet zijn, t' gene dit jaer bij middel van tgenomen geit op intrest

in tversaemen vand tvaderlandts retour te wege gebracht is, behalven

dat t' verdieren van coopmanschappen ende andere toevallen, soo doch

in thaestich opcoopen derselve onderworpen sijn, gelyck men hier t'

selve van tyt tott tyt ondervonden heeft.

Wyders U Ed. andermael gegeven last, geen geit meer op intrest

genomen, goet reglement ende menage onderhouden ende alles op

tzuijnnichst aengeleyt worde, sooveel in ons is, sullen trachten nae te

commen, eennelycken voor de penningen hierboven aengewesen te

moeten uijtschieten voor t' aengehaelde van die van tjacht Grootea-

94
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broeck, sall noodich syn, over Agra 40 a 50000 fl. op Masilipatnam

sien te trecken om niet geheel ende all nae t' vertreck der schepen

bloot ende om den handel tegen toecomende jaer te beginnen onmach-

tich en blijven sitten, anders sallt voornementlyck int toecommende

vaderlandts retour te veel verscheelen, soo dat verhope, volgens U
Edts, gegeven last aen d' Hr. Gouverneur Marten Issbrantssen voor

wel gedaen sall geoordeelt worden.

Met het cargasoen van Persia syn vast besich byeen te versamen.

Om cattoen, toebacq, rys ende andere grove waeren, die wel de meeste

proffyten geven, te laden zyn de schepen vrij cleijn, Bommel hebben

om vooruyt derwaerts te commen gedestineert, een ander schip sall

wel diennen gehouden voor den Ambassadeur van Percia, in Goleconda

geweest, hem all voor onse compste door den Directeur vanden

Broecke toegeseijt, niet connende hem t' selve weijgeren, tensij den-

gelschen dees eere laeten wilden, behalven d' onruijmte, die ons Mous-

sabeecq met synnen omslach noch aenbrengen sall, t' schip Uijtrecht

ende beneffen gecomen jachten van t' gene hier lossen, weynich gelicht

wordende, soodat gemelthe Perciase cargasoen niet, als wel geerne

souden, maer sulcx ons doenlyck is, sullen sien te formeeren naer den

eysch, van Sr. Vissnich daerover gedaen.

D' Engelschen syn mede al advanant haer apparente effecten seer

ruijm geweest in topcoopen van retouren voor Engelandt, vinde haer

over de vyff tonnen goudts op intrest beswaert, waertegen, nae ons

daervan hebben connen informeeren, geen 400000 fl. tlandt gebracht

hebben, oock niet een stuck laecken met haer uyt Engelandt gecommen

synde, t' welck niet en twyffele, ofte en sall d' onse in Percia voorder-

lyck syn, hadden by de Mooren nochtans dapper opgegeven van haer

groote macht ende capitael ditt jaer uyt Engelandt becommen souden,

t' welck nu anders uijtvallende, haer soo quaelyck voegende, als onsen

cleynnen omslach (met soo waeren schyn van effecten tott uytvoering

van den treffelycke negotie) de Compa. wel reputabel is.

Twee schepen Dessceyns ende Blessing prepareeren om naer Enge-

landt te seynden, ofter een cleyn als een derde sall toegevoecht worden,

is noch onseker, naer Percia, seyt men, drye schepen ende een jacht

sullen seynden, waert met de reste gemunt hebben, connen niet ver-

nemen, voor de Zuijt, geloove, meer particuliere als Compa.es effecten

voorhanden zyn.
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Ten propooste van d' Engelschen can niet naelaeten te verhaelen,

hoe by ongeluck (Godt betert) sekeren Engelschen constapelsmaet,

woorden krygende tegen een van onse matroosen, leelyck met een

mess doorstoken ende terneer geleijt is, waerover d' Engelschen seer

verbolgen, hier ende daer d' onse aenrandende, 2 a 3 matroosen ge-

quettst hebben, staende geschapen in een veel erger quaet te vervallen,

dies beneffen den Directeur vanden Broeck, den Engelschen president

om leege aen de schepen geweest zyn om op alles de beste ordre te

stellen, hebben, sooveel in ons is, getracht alle verbittering wech te

nemen, tott dien eynde voornemende behoorlyck recht ende justitie

t' administreeren, presenteerende, dat eennige van den haeren onse

gecommitteerde souden toevoegen om inspectie van onse procedures

in desen te nemen, t' welck niet en hebben aengenomen, maer ons de

goede justitie over d' onse wilden toevertrouwen, haer wat gestoort

thoonende over seker bootsmanspraetgiens, recommandeerende voorts

de goede decipline over d' onse, wilden van gelycken doen. Den per-

soon van dit begane feyt is noch eygentlyck niet bekent als uyt seker

inditien, synde 4 persoonen, van dier ontrent geweest hebben, in hech-

tenis genomen, twyffelen niet, ofte en sullen den man wel vinden, doch

onder ander is mede eennen van d' onse seer sorchelyck gequettst ende

die dat gedaen hebben, is soo in een ander gelegentheijt uijt den hoop

geschiet, soodat, alst daerop aencommen will, den man seer qualyck

sall te vinden syn, hoe dan noch, indien gevalle met haer hebben

sullen, leere den tijt, hope alles ten besten vergaen sall.

Hebbe gesien ende met den Ambassadeur Smidth ende Directeur

van den Broecke gecomuniceert U Ed. secreete instructie, aen den

Gouverneur Marten Ysbrantssen gegeven, waerinne mij te deser con-

junctie vry wat becommert vinde ende dat uijt dien aensien, grootelycx

te sorgen synde, geennige rycke noch geladen schepen op Mocha ofte

andere quartieren desen candt uijt en commen, ofte en hebben, tsij dan

groote ofte cleynne, gemeynschap met dese groote Moorsche hande-

laers alhier, in welck gevall doch buyten dispuyt is, ofte en willen,

sullen ende connen haer aen d' onse wel garandeeren, t' jongst aen

gehaelde moorsche schip by die van tjacht Grootenbroeck is ons een

versch exempel om te bethoonen, dese mooren doch wel een vast aen

malcander hangende gebroetsel is, hoe ondoennelyck daertegen, al ist

somtyts met goede redenen, t' aerbeyden is, hebben d' Engelschen soo
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wel als wij genouchsaem ohdervonden, Godt geve dan, den voorneemp-

sten slach deser oordre in twerck gestelt synde, hier niet en mach

gevoelt worden, niet wetende, soo ons dit onweer mede geraeckte,

hoe wij t' selve bequamelyck souden connen ontgaen, tenwaere ons met

eennige U Ed, naerder instructien versien vonden, hoe ons in desen

gevall souden te draegen hebben, in voegen dat voor noch schynt, t'

voorweten deser saecke ons meer becommeren ende dieper achter-

dacht beswaeren, als middel ofte gelegentht, geven sall ons daertegen

te voorsien, ons persoonshalven sijnt getroost, alst den dienst der

Compa. vereyscht, soowel t' zuir als t' soet te genieten, ons in allen

gevall maer tegen d' onbeleefde proceduren der mooren te canten

hebbende, hoewel t' nadencken haerer incivile tractementen, aen d'

engelschen ende meer andere gepleecht, somtyts met eennen sucht, all

swygende, wyff ende kindt aensien, niettemin heeft haer Edt. ver-

trouwen, alle voorsichticheyt, vlyt ende yver sall aenweyndt worden

s' Compas. respect te mainteneeren, gelyck wete ende bekenne, U Ed.

ons vertrouwt ende dienvolgens alle onsen sin ende genegentheyt

daertoe gestreckt te syn, die Godt segenen ende voorts ten besten

derigeeren will.

Hiermede

Ed, Erentfesten manhaften ende Gestrenge Heer willen U Ed, reve-

rentelyck gegroet, in de Heylige bescherminge des Alderhoochsten

bevolen laeten. In tNederlants comptoir Suratte desen 28 Octobr.

Ao, 1628.

U Ed, dienstschuldigen dienaer

Jan van Hasell,

CCXXXVI. JOB CHRISTIAENSZ. GRIJPH, SOERATTE
18 NOVEMBER 1628 1).

Ed. Eerentfeste, Gestrenge, wijse voorsinnige seer discrete Heere,

Naerdat wij met de jachten Bommel ende Weesp den eersten April

lestleden voor de riviere van Suratten t' seijl gegaen waeren om onse

reijse naer t' Roode Meer te- voorderen, quamen den 15 Maij daeraen
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volgende (Godt loff) voor Mocha wel ten ancker. Den Aega sont des

morgens vroech sijn tolck aen boort omme ons willecom te heeten,

beschonck ons met 4 koebeesten, liet vragen, wat natie wij waeren,

van waer quamen ende tot wat eijnde, versocht wijders, dat ijemant

van d' onse aen lant souden senden om onse intentie ende meeninge

te verstaen, committeerden daertoe den coopman Sr. Otto Wester-

holt -) met last, dat sijne Edt. voor de gesonden presenten soude be-

dancken ende aenseggen, dat Hollanders waeren ende van Suratte

quamen omme onse coopmanschappen te verhandelen, dat wijders

soude versoecken, dewijle voor desen tusschen den Baschia van Jemen

ter eenre ende onse cooplieden aen d' andere sijde onlusten waeren

gevallen, dat niet wisten, off aireede beslecht waren, dat sijne Ed. tot

onse versekeringe ons wilde laeten toecomen ostagiers, in welckers

plaetse onse coopluijden ende coopmanschappen aen lant souden ver-

trouwen. De voornoemde coopman, wederkeerende, rapporteerde, dat

eerlijck van den Aga was ontfangen, dat sijne E. ons versoeck om op

ostagiers te handelen met vele heusche woorden weigerde ende plat

afsloech, als sijnde een saecke, noijt in t' gebiet van den grooten Heer

gepracktiseert ende die verclaerde ons niet te connen inwilligen, ten-

waere in de wtterste indignatie van den Grooten Heer ende Baschia

wilde vervallen, jae sijn hooft verliesen, doch presenteerde ende boot

ons aen alle faveur ende vrientschap, die bereijt was tot onse ver-

sekeringe met sijne brieven van seguro te bevestigen ende soude

deselvige in conformité, als twee jaeren te voren aen den E, Hr. Gou-

verneur Harman van Speult zr. verleent hadde, doen instellen ende

ampelder, soo sulcx begeerden, solemnelijck daerbij belovende, dat in

sijn gebiet sooveel iae meer vrijheijts als eenige cooplieden, wie die

oock sijn mochten, souden genieten. In dier voegen sijne Ed, resolutie

ende antwoordt op ons versoeck verstaen hebbende, vonden goet ons

op sijn papier te vertrouwen ende naer ons t' selvige ter handt was

gestelt, huerden een huijs ende setten ons totten handel, Aviseerde

datel, Sr, Willem de Milde, die in Theijs belegert was, ons arrivement

ende versocht, alsoo daer alle vreemt waeren, dat sijne Ed, soude

licentie versoecken om beneden te commen ende ons met sijne pre-

sentie in alle voorvallende saecken assisteren.

Op de reede voor Mocha laegen t' onsser comste een groot schip

van Masilipatam, een groot schip van Diu, een van Cambaija, een van
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Dabul, daerbenevens thien goede fregatten. 3 daj'en naer ons arriveerde

de Engelsche Exchange, daernaer noch 3 goede moorsche schepen, een

van Surat, een van Diu ende een van Chiaul. Vonden daer slappen iae

geenen afftreck, t' lant was vol oorloge, alle v^regen gesloten, Theijs

swaerl, belegert ende daerdoor gantsch geene vertieringe, alle pack-

huijsen waeren vervult ende de coopmanschappen verre boven de

coopluijden, de schepen van Caijro wirden verwacht maer tevergeefs,

t' was nu omme der troubelen wille het 3e jaer, dat geene waeren

affgecommen. De prijs van de specerijen was seer laege, de naegelen

waeren voor onse comste a 42 Rn. de frassele vercocht, vielen dadelijck

op 28, daernaer op 26 ende conden niet vercocht werden, de Mala-

barsche fregatten hadden soovele peper gebracht, datter geen vrage

naer was, in somma was in dese troublige tijt in coopmanschap niet te

doen. Vonden goet, alsoo geen langen tijt om te liggen hadden, de hant

te lichten ende van ons medegebrachten cargasoen te verhandelen,

wat eenichsins doenlijc ende dienstich was ende met de restanten halff

Julio naer Parsia te seylen omme deselve aldaer te benefitieren ende

voorts uijt te voeren t' disseijn, in Suratte geresolveert.

Den 23 Junij quam ons ter handt een missive, van Sr, de Milde in

Thays geschreven dato 12 derselver maent, beclaechde sich grootelijcx

over sijne langdurighe ende stricte gevangenisse, over sijnen soberen

staet ende harde conditie, aviseerde daerbenevens een swaere belege-

ringe der voorn.de stadt, de groote duijrte ende hongersnoot daer-

binnen ende dat apparent was, soo de turcken t' ontset niet en behar-

tichden, niet alleen die stadt maer t' gantsche rijck van Jemen in

handen van de Arabers te vervallen, beantwoorden sijne misisve daechs

daeraen, gaff sijne Ed. hope, dat voor hem tot subsidie ende onderhout

voor een jaer provisie soude laeten ende dat voor ons vertreck aviseren

soude, wt wiens handen t' geordonneerde soude hebben te eijsschen,

versocht wijders op sijne Edt. dat indien voor ons vertreck geen verloff

conde krijgen om in Mocha te commen, off soo de wegen te onveijl

waeren, dat ons schriftelijck soude willen openinge doen van den

handel in Arabia, wat goederen die quartieren jaerlijcx conden trecken,

vertieren ende consumeren, item wat goederen aldaer tot retour voor

t' patria, Batavia, Surat ende Persia conden werden uijtgevoert, off int

toecommende jaer beter apparentie van handel sich vertoont als tegen-

woordich, wat middelen tot wederoprechtinge van tvervallene best bij
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der hant genomen dienen etca. doch hebben diesaengaende noijt ant-

woorde van sijne E. becommen.

Voor soovele wij hebben connen ondervinden in den corten tijdt, dat

daer geweest sijn, is den handel van Arabia van groote importantie

ende in tijdt van vrede voor de Compa, seer proffitabel, de cottoen, die

in Suratte om 3 mamoudij de man, wegende 30 Ib, hollants gewichte,

gecocht wert, geit daer ten minsten 35 a 37 realen de baer, wegende

390 Ib, en can daer jaerlijcx gevent werden een fluijt van 150 lasten

groot, wel vol gedraeft. Taback is in Suratte met alle oncosten om
21 ó mammodi te becommen, t' capitael, dat daerinne bestelt wert tot

9000 man toe, sal 3 mael ende meer verdubbelt werden, fijne porce-

leijnen van allerleij sorteringe, soo op tinpacken wel gelet ende voor

tbrecken bewaert werden, sullen niet min als 3 voor 1 avance geven.

Op alle grove Suratse cleeden, als dotijs, kannekins, baftas, berams,

longijs, chiaders, allegias etca. loopt ten minsten 70 prco. avance ende

sijn courante waeren, 3 a 400 bahr peper connen in een mousson tot

30 a 34 Rn. de bahr verhandelt worden, fijne witte benjuin een rede-

lijcke prtije, sal mede goede avance geven, schoone radix China geit

selden onder de 10 Rn. de frassele van 26 Ib. Nagelen, noten, folie

soude wel tamelijcke pertije vercocht connen wirden met tamel. winste,

maer oft dienstich is voor de Compaignie, dat deselve aldaer souden

vercocht wirden, te weten nagelen 30—34, noten 8 a 10, folie a 28 ende

30 reaelen de frassele, heeft U Ed. in bedencken te nemen. Alle t' gene

voorsz, is, can in Mocha in tijt van vrede in 6 maenden tijdts verhandelt

werden ende omme alles ten hoochsten ende besten proffijt voor de

Compaignie te beneficieren soude noodich sijn, dat het cargasoen in

Suratte geformeert ende soo tijdtlijck opgecocht wirt, dat de schepen

gereet mochten sijn pmo. Februario ten wttersten derwaerts te seijlen

omme in tjongste van de maendt offte voorste van Martio met de

cottoen ende taback aen de marckt sijn, die alsdan ordinaerlijcken

veel hooger, als boven gestelt hebben, vercocht wert.

Aengaende de retouren, die voor tPatria, Batavia, Suratte ende

Persia connen opgecocht werden, weten niet sekers te schrijven. Aloë,

mirha, amphioen ende andere droogen sijn daer wel te becommen, men

conde cleijne partijekens tot monsters ende prouven opkoopen, naer

tpatria ende andere wegen versenden ende naer d'avisen, die daer

over quamen, sich naermaels reguleren, de cawa is in tijt van vrede
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wel te becommen, Persia can jaerlijcx 200 baren ende Suratte 100 ver-

tieren, is courante coopmanschap ende soude daerop niet minder als

70 pco, verdient werden.

Soovele aengaet de restauratie van den vervallen handel, daertoe is

apparentie, soo naerlaeten de recouvre van des Compaignies verloren

ende t' onrechte affgenomen goederen van den Basschia te eijsschen,

mijns bedunckens sal dat proces tusschen den basschia ende Sr. de

Milde nimmermeer gesloten werden, maer moet nootsaekel. voor

hooger vierschaer betrocken worden ende de reparatie van de ge-

ledene schaede door den Hr. Ambassadeur, van de Hoog Mog, Heeren

Staten Genrl. in Constantinopelen residerende, bij den grooten Heere

versocht werden, hebbe derhalven Sr, de Milde geraden sijne verlos-

singe te procureren, opdat, deselve becommen hebbende, naer Batavia

keeren ende sijne Edt. van alles, dat in die saecke was gepasseert,

behoorlijcken mocht informeren.

Hier heeft sijne E. cortelijck, tgene geduirende onse residentie, den

handel ende negotie betreffende, hebben connen ondervinden, t' lant,

soo vooren geseijt hebben, was vol oorloge ende daeromme was in

den handel niet te doen. Daer liepen in Julio tijdingen, dat den nieuwen

Baschia voor handen was, alle preparaten wierden gemaeckt omme
sijne Ed. eerlijck te ontfangen, wirt gehoopt, dat met sijne Edts, comste

d' oorloge een eijnde nemen, alles bijgeleijt ende in ruste ende vrede

soude gebracht werden ende de coopmanschap wederomme in sijn

volle vigueur soude geraeken. Onse tydt was verloopen, versochten

van den Aga onse affscheijt, dewelcke ons vrundelijcken vergunt wirt,

maeckten den 13 Julij onse schepen los omme de reyse naer Parsia te

voorderen, daer den 3en Augusti door Godes genaede wel arriveerden.

Aviseerde Sr. Vischnich pr. expresse patamar ons arrivement voor

Gamron met de 2 jachten, recommandeerde sijne Edt. dewijle de oor-

saeke van onse compste hem niet onbekent was, het affcommen van de

caffila met het sijderetour doch te willen presten, opdattet selvige soo

tydtlijck in Surat mogen brengen, dat in de schepen, van daer naer

tPatria gaende, mochten gescheept werden, middelertijdt losten de

restanten, die van Mocha medebrachten, die in des Compaignies

pachuijsen dede bewaeren. T'welc verricht sijnde, seijlden onder t'

casteel van Ormus, daer de jachten, t' eene voor, t' ander naer, drooch

setten ende schoon maeckten, Wederomme claer sijnde, alsoo ver-
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stonden, dat in Muscath. geen Portugese schepen off fregatten waeren,

die ons schade doen conden, lichten ons anckers ende liepen voor

Gamron, alwaer de schepen voort versocht ende tottet innemen der

sijden claer gemaeckt wirden.

Den 12 7br, s' avonts ontfingen brieven van Sr. Visnich, gedateert

24 Augusti in Spahan-'), waerbij verstonden, dat, niettegenstande s'

konincks commandementen ende sijn gedaen devoir de sijde niet hadde

connen crijgen wt handen van Mollimbeeck, des Conings facteur ende

dat deselvige niet voor de compste onser schepen in Januario soude

connen affbrengen, resolveerden derhalven, alsoo de timmerluijden met

versien van de schepen doende waeren, alles wel te laeten claren ende

den 20 Tbr. naer Suratte te verseijlen. Ontrent Bassin op de custe van

India te landt commende, saegen den 12 Octobris vier Engelsse

schepen, te weten de Blessing, Christoffel, nevens een jachtien, dat

verovert hadden, van Bantam commende, t' vierde schip was de Ex-

change, die van Mocha quam, seijlden metten anderen langs de wal

ende arriveerden, Godt loff, den 19den voor Sualij, daer wel ten ancker

quamen. Verstonden uijt d' Engelsse Exchangie, dat daechs naer ons

vertreck den nieuwen Basschia in Mocha was gearriveert, dat tusschen

d'Arabers ende Turcken vrede gemaeckt was ende alle passagien

wederomme geopent, maer dat diesniettegenstaende tot haer vertreck

toe in den handel geen leven was gecommen, oorsaecke, dat de coop-

luijden wt vreese, die se hadden, dat den Baschia haer penningen te

leen affvoorderen soude, niet derffden laeten blijcken, soo lange sijne

Edt. daer was, dat gelden hadden. Sijluijden hadden haer contoir ende

volck met trestant ende volcommen verwillinge van den Baschia aldaer

opgelicht. Tot wat eijnde ende wat haer daertoe mochte gemoveert

hebben, hebben noijt connen verstaen, niettegenstaende t' selve som-

wijlen groff genoech vraechden. Vonden alhier op de reede de schepen

Utrecht, t' Zeepaert, Brouwershaven ende t' jacht Negapatan, De Ed,

Hr. Commandeur van Hazel behandichde onse sijne Edts. seer aen-

gename missive in dato 21 Julij lestleden in tcasteel Batavia. Ver-

stonden daerbij, dat sijne Ed. met advijs van Sijne Edts. Raeden goet-

gevonden hadden, bijaldien de Heer directeur vanden Broeck voor

t' vertreck der vlote naer Persia aen sijn verlosser geen transport doen

conde ofte dat des Compaignies affairen in dese quartieren sijne pre-

sentie soo haest niet conde missen, ons te committeren omme gedue-
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rende de Persische voijagie, soo in tgaen als keeren, t' oppergebiet over

de schepen te voeren, mits t' onser wedercomste in Suratte t' selvige

aen den Ed, heer directeur Pieter van den Broecke te cederen, Be-

dancke sijne Edt. ende de E, Raeden van Indien op talderhoochste

voor de eere mij bewesen, hopen ons in alles, daertoe geemploijeert

souden mogen werden, soo te gedragen, dat onse diensten sijne Edt.

wel gevallen ende ons tot eere sullen strecken.

Van t' gepasseerde alhier maecken geene mentie omme niet te lanck

te vallen, te meer alsoo sijne Edt. alles uijt de brieven, bij de Ed. Hr,

van Hazel ende van den Broecke geschreven, in tlargo sullen verstaen,

daeraen mij gedrage.

Hiermede

Ed, Eerentfeste Gestrenge, Wijse, voorsinnighe seer discrete Heere

blijff in de genaedighe bescherminge des Allerhoochsten bevolen,

In Suratte den 18en November 1628.

Was onderteeckent

U Edel. dienstwillige Dienaer

J. Christiaensz, Grijph.

CCXXXVII. JAN VAN HASELL, SOERATTE
19 NOVEMBER 1628^).

Ed. Erntfesten Manhaften Wijse ende seer Gestrenge Heer.

Dese ocasie en hebben niet connen voorbijgaen sonder U Ed. te

laeten geworden t' bovenstaende, sijnde copijen van twee mijne mis-

siven, U Ed. over de Cust Choromandel toegesonden, niet wetende,

ofte U Ed, deselve voor desen mogen behandicht sijn ende om niet

alleen te gaen, sullen t' met dese weijnige regelen vergeselschappen,

Seer subijt ist, d' Engelschen dit haer schip de Marija nae Bantam

affvaerdigen om vol peper geladen ende noch in taenstaende voorjaer

naer Engelant gesonden te werden, anders en meijne oock niet, voor

ons souden claer geweest hebben iets naer de Zuijt te seijnden. Uijt

het vorige heeft U Ed. connen sien, hoe weijnich voor Battavia in voor-

raedt geweest is, eenel, bij foute van contant, in voege dat tgene eerst
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bij middel van credijt (in sulcx voor 't patria dienstich) te wege hadden

gebracht, heeft daernae ontbroocken, door het interval van taenge-

haelde Moors schip bij die van tjacht Grootenbroeck, waerdoor de

Compe. hier vervallen is in soo overgrooten discredijt, dat, behalven

de wangunst van alle groote ende soudagers (d' onsen als met den

neck aensiende), niet en sijn gelooft geweest, sooveele tot de dagelijckx-

sche gastes in de logie van node hadden, twelck noch al eenigen tijt

naer ons arrivement geduert heeft, totdat sagen, soo goeden somme

contants aen lant quam, (daervan men vooreerst betalinge volgens t'

gecontracteerde wegen t' gemelde Moors schip moest toeseggen) wat

beterde, waertoe hem oock gevoecht heeft in veele veranderinge, mits

t' verswaren van alle custuijmen bij desen nieuwen Coninck, waerdoor

onder ander oock het geit verswaert synde, seer qual. mette munte

hebben connen te rechte comen. Om tselve op de oude voet te brengen

hebben wel twintigh dagen te vergeeffs gearbeijt, doch eijndel. ist

daertoe gebracht, dat den Reael % peij ofte omtrent 5 pen, hebben

moeten minder wisselen, voor sooveele de ropias nu fijnder maecken.

Dit sijn soo de voorneempste oorsaecken, waerdoor niet soo tijdel. en

hebben connen claer vallen als wel d' Engelsche, die, al gebreeckt het

haer Compe. aen cappitael, wel tijts genoech met haer perticuliere in

den weere sijn, seecker synde, voor haer Compe. hier niet sooveel cap-

pitael gecommen is, ofte en sullen nae eijgen confessie wel 5 tonnen

gouts op deposito beswaert blijven, soodat, wanneer hunne scheepen

naer Engelant vertrocken sijn, hune macht soo in teen ende t' ander

gants cleijn wesen sal, hier niet behoudende als den Jonas ende 4

andere minder schepen ende jachten. Tot hare scheepen d' Exceyns

ende Blessingh, naer Engelandt gedestineert, hebben noch gevoecht

twee ander scheepen, doch eene van dese sal innemen den peper, waer-

mede den Aigel weder teruggegecomen is. t' Is wonder, haer dus schier

van alle macht ontblooten, dewijle t' nochtans corts soo breet voor

gehadt ende alles doorsnuffelt hebben tot aen teijlant Mauritius toe,

gelove niet, t' selve is geweest sonder meyninge van iets (tsy dan in teen

ofte ander) uijt te rechten, gewis ende seker sijnde, gel, oock opentl, ge-

noech te kennen gegeven hebben, meerder macht uijt Engelandt ver-

wacht hadden, maer haren Coninck niet en wilde, eenige scheepen meer

uijtseijlden, tensij andere weder thuijs hadden, waerdoor t' schijnt, haer

desseijn gebroocken is. Seijnden van hier 200 vaten buscruijt terugge
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naer Engelandt ende van Bantam, seggen, oock sooveel wederomme

gaen sal, soodat sich laet aensien, enckelijcken voorhebben haren staet

seer naeuw ende cleijn te setten, seggen oock, ordre van hare meesters

hadden dit jaer geen scheepen maer eenel. hare advijsen met onse

vloote naer Persia te seijnden, doch in verscheijden Mooren ende

Grooten hier gehouden w^esende, hadden ten dien aensiene eevenwel

geresolveert die te gerieven ende de scheepen, die missen conden, naer

Persia te doen verseijlen, waermede schijnt om gelijckel. met de onsen

te verseijlen passen v^allen, Haer comptoir Agra seggen oock te willen

opbreken, belijdende het met ons, overmits den specerijenhandel in

desen een ander ding is. Dit geven soo eenichsints met mondt ende

schijn te kennen, doch met praecht, staedt, schenckagie ende wat meer

diergelijcke grootsheijt aengaet, soecken ons off voor te treden of ons

bij deese Mooren minder te maecken. Hiervooren hebbe gementioneert

van eene seeckere deliquant, soo een dootslach aen eene van den hare

begaen hadde. Dit stuck is alsoo affgeloopen, dat nae over deselve

sententie gevelt ende alles om die te executeren geprepareert was, is

van de president ende cappiteijns van de vlote verbeden ende om in

ons geen teken van vrindtschap te laten ontbreecken hebben hem oock

dienvolgens gepardonneert, twelck hoope, U Ed. niet mishagen, maer

ten besten duijden sal.

Wat voorts aengaet den standt der comptoiren alhier, sijn noch in

soodanige poincten, als U Ed. hiervooren geschreven, dewijle om voor-

verhaelde redenen van de wissel ende ijder om iets voor de Zuijt te

procureren, de handen vol wercx gehadt hebben, dat mij tot noch toe

geen transpoort en heeft cunnen geschieden, alle vlijt ende neersticheijt

gedaen hebbende om een van de jachten volladen U E, toe te seijnden,

waertoe in onsen vorigen hadden genoemineert t' jacht Bom.mel, doch

gemerckt, hoe lancksaem t' selve soude connen volladen werden, hebben

voor goet aengesien t' jacht Zeeburgh daertoe te gebruijcken, welck

vermeijnen weijnich dagen naer desen met ongeveer (tsy dan min ofte

meer) 100 packen cleeden ende voorts met terw volladen naer costij aff

te vaerdigen, wachten naer de caffila van Ambdabat, die al op wege is

ende oock iets van Brothia, t' welck bij t' onse, alhier hebbende, voegen

sullen, rekeninge makende, om te verseijlen, ultmo. deser sal connen

gereet sijn, soo sich maer geen swaricheijt ofte perijckel en verthoont,

alleen in zee te steecken, in welk geval eenige 6 a 8 dagen sal moeten
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vertoeven om gelijckel. met de vloote, naer Gamron gedestineert, t' seijl

te gaen, de tijdingh van den vijandt is divers. Alveres Batilho ") soude

van Goa met 5 galioenen in zee geweest hebben ende weer ingecomen

sijn, andre dat gemelte vloote hem soude voegen met 5 galjoenen ende

3 craquen, soo met haren viceroij Frco. d' Mascarinhas ^) uijt Portugael

verwachten, waertoc het al wat laet wort, sich geen merckel, perijckel

verthoonende, meijne, soo haest claer, in desen te laten volgen.

(De rest is afgedrukt Perzië p. 259/260. F. 259, laatste regel te

schrappen" met onze schepen te reizen").

Op tNederlants comptoir Suratte desen 19 Novembr, Ao. 1628.

CCXXXVIII. PIETER VAN DEN BROECKE, AAN BOORD VAN
DE UTRECHT VOOR SOERATTE 20 NOVEMBER 1628 1).

Bovenstaenden zijn copia van mijnen jongsten neffens de missiven

van de Hr. van Hasel, die Zijn Ed. van alles largo geaviseert heeft,

twijfele niet, ofte sijn de E. Ed. Hr. voor desen al terhandt gecoomen,

t' sedert hier niet sonders gepasseert, als alleenlijck dat vast doende

zijn t' jacht Zeeburch costij te dispacheren ende mij, in Godt wil, met

de vloodt, soo haest mogelijcken is, wanneer mijn transpoort gedaen

hebbe, dat, zoo haest de boecken van ider compthoir hier zijn, geschie-

den sal, naer Parsia vervoegen.

Dat het Engels schip de Maria voor tjacht Zeeburch vertrocken, is

oorsaeck, dat hier in voorraet versien sijn geweest, mede hy naer costij

en comt om zijn ladinge te Bantam in te neemen ende daermede naer

huijs gaen in compa. van de drij scheepen, die van hier senden ende,

soo verstaen, aen de Caep ofte onder St. Helena naer hem sullen

wachten. Haer resterende scheepen (niettegenstaende geen cargasoen

noch capitael voor Parsia en hebben) gaen met ons in compa. naer

Gomron, meestal met Moorse goederen geladen, waervan de vracht en

de helft van den tol in Gomron genieten ende hier de vrindtschap van

de mooren daerdoor vercrigen

Den Engelsen president heeft ons eenige dagen geleden aengedient

over Masilipatam verstaen te hebben, datter een van onse scheepen,

waervan den naem niet en wisten, presumeren Viana te wesen ^) , die

vandaer naer tpatria vertrocken is, aen tZuijdtlandt achtenveertich uren
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aen de grondt geseten heeft, dan, Godt lof, nadat hondert ton peper

ende perlie cooper over boordt gesmeeten hadde, aen de Caep bij haer

drij scheepen, van hier afgesonden, zeer dissolatelijcken geariveert is,

alwaer sij t' selve met al, dat missen conde, soo van victualij als anders,

versien hebben, maer en wist ofte wilde niet seggen, of met haer in

compe, naer huijs gegaen was,

Den Ambassadeur Mousabeeck, daer voor desen geen schriven noch

tijdinge van gehadt hebbe, heeft ons op gisteren eerst laten weten,

omdat dichte by is, met de toecoomende nieuwe maen hier meent te

zijn, wenste, dat eer verscheenen waer, omdat vreese, hij ons hier wel

eenich tijt mocht doen larderen, dan hoope een beter.

Den Ambassadr, van Parsia aen den Coninck van Golconda gaet

nu mede op zyn versoeck met onse scheepen naer Parsia, Hoe dese

twee met alcandren accorderen zullen, sal den tijt leeren.

Hiernevens gaet een missive van den ondercoopman Jan Verhoeven *)

met de factura ende conoisement van de goederen, door den Comman-

deur Grijp hem daer gelaten Van gelijcken een memorie, hoe Visnicht

de goederen daer aen Molaimbeeck factoor van den Coninck gelevert

ende vercocht heeft, waerby de Ed, Hr, sal connen sien, wat zijde uyt

Parsia te verwachten is,

Wt een missive van Sr. Aleman in dato 27 Augusto passado van

Spahan verstaen, dat den Engelschen Ambassadeur maer eens audiën-

tie by den Coninck gehadt heeft, omdat suberve sprack, soodat nader-

handt daerdeur met noch twee a drij van sijn princepaelsten adel,

omdat niet meer in thof compareren en mocht, van hartsweer ge-

storven is *),

Don Roberto Charle ^) is t' selve oock wedervaren, omdat alderwegen

met den neck aengewesen wirt, te meer den Coninck vollemacht ge-

geven hadde aen sijn crediteurs haer te doen betaelen, ten waer Sr,

Johannes ') geweest, soude de schaemele vrouw naer sijn doodt de

hemden van tlijff getrocken hebben, die oock tot der doodt toe van

hartsweer sieck is.

Twee dagen nadat den Commandr, Grijp met Bommel ende Weesp
van Mocha vertrocken was, ariveerden den nieuwen Bassia aldaer, dan

alsoo dEngels schip d' Exchiens, daer Capitein Morten ") op was, daer

noch lach, heeft den Engelsen coopman Mr. Hapkinson ^)
, voor desen

hier in Suratte wel seven jaren gelegen, vrijdom voor Sr. de Milde,
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die noch in tlandt was, versocht en, omdat vertrecken mosten, eenen

brief aen mij van den Bassia verwerfde, waervan translaet in Duits

hiernevens gaet, t' princepael in handen van de Hr. van Hasel laten.

By de nevensgaende memorie zal Zijn Ed. connen sien, hoeveel wij

voor de aengehaelde goederen door Grootenbroeck hier betaelt hebben,

omdat geen verhinderinge in de negotie in tafdispacheren van de schee-

pen soude hebben, Tis een groodt verscheel bij de taxatie van die op de

Cust, voorwaer een schadelijck aenhalen voor de Compa. dan is nu

Godt danck met de Mooren meest ter neder geleght, als de Ed. Hr,

uijt de missiven van den Directeur van Hasel zal verstaen.

Twijfele niet, ofte de Hr. van Hasel alligeert largo in zijne missive

van een doodtslaen, bij eene van onse maets aen een engelsman begaen,

waerover d' engelen zeer misnoecht waren ende justitie versochten. Om
hunluij te voldoen wert den parsoon geexamineert, die buijten pijn

ende banden van isers bekenden t' selve moetwillich gedaen te hebben,

dan alsoo hij ter doodt gecondemneert was ende stondt om sijn sen-

tentie te ontfangen, is den engelsen president met de princepaelste

Capiteinen van de scheepen aen boordt gecoomen ende hem verbeden,

zoodat hem t' leven geschoncken is ende hem gepardonneert hebben,

Bidde de Ed. Hren, soo der eenige fautten begaen is, ons t' selve te

vergeven.

Alhier hebbe van Capitein Hael ") een pijp wijn ontfangen om, zoo

haest ginder comt, wedr. een ander te restitueren, van gelijcken vijfen-

twintich vaeten cruijt in tvaderlandt door de Hren. Meesters wederom

te laten voldoen, dat hoop de Ed. Hr. ons ten goeden sal afneemen.

Twaer te wenschen geweest, dat jacht Zeeburch neffens dit schip de

Maria hadde mogen vertrecken, dan, alsoo eenige goederen van Am-
dabat ende Brochia mancqueren, heeft niet connen wesen, hoope, in

Godt wil, ontrent thien dage naer hem vertrecken zal, daer onse uyt-

terste debvoir sullen toe doen, twyfele niet, ofte de Hr. van Hasel sal

zijn Ed. alles largo schriven, waeraen mij referere. Hiermede

Erntfeste Manhafte Achtbare wijse voorsinnige ende zeer gestrenge

E. Ed. Hr. wensch U Ed. naer hartgrondelijcke groetenisse geluck in

U Ed. Regieringe ter zalicheyt, desen 20 November Ao, 1628 op tschip

Utrecht.

U E, onderdanighen dienaer

P. van Broecke,
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CCXXXIX. MAERTEN VAN ROSSEN EN BARENT PIETERSZ.

MASULIPATAM 24 NOVEMBER 1628^).

Ed. Eerentfeste, Manhafte, Wijse, voorsinnighe, seer discrete Ed. Heer,

Onse laeste aen U Ed, is geweest op 25 7br, pr, t' schip de Leuwinne,

waeraen ons gedraegen.

Tsedert op 2 deser arriveerde hier ter reede t' jacht der Schelling,

commende van Arracan, die ons de blijde tijdinge brachte van de be-

houdene comste van tschip de Cameel in Arracan, heeft door de Westel.

winden ende harde stormen dese cust niet connen aendoen ende, naer-

dat zijnen grooten mast de top affgeseijlt ende sijne fockerae midden-

door was gebroken, waerdoor geen seijl conde voeren, cregen mede

een storm, die 17 dagen continueerde, daermede op de hoochte van

20 graeden geraeckte, dat noch geen lant en vernamen, hebben eijndel.

moeten resolveren naer Arracan te loopen, alsoo geen victualie in

tschip en hadde ende sijn den 26 Augusto aldaer wel gearriveert, de

schipper was 8 dagen te vorens overleden.

Dit jacht brengt de goederen van de Cameel, sooveel als heeft con-

nen laeden, t' Japons silver op drie kaskens, die Sr. Loijssen aldaer

gelicht heeft ende in plaetse van dittos 6000 Rn. teruggegesonden,

schrijft, mettet Japons silver beter terecht can geraecken. Voorts alle

de foelie ende noten, goutdraet, als 1100 stx. Japons coper, de reste

is daer bij t' schip gebleven, waren doende de Cameel te repareren

ende de mast om eenen nieuwen top ende de focke nae te maecken,

die wij tegens 20 a 25 toecomende maent, met rijs ende slaeven ge-

laden, hebben te verwachten. Op dit jachts vertreck en wasser noch

geen prijs van de rijs. Hoewel schoon op tvelt stonde, was niemant, die

geit op de hant begeerde te nemen, meijne, die wel voor 2 tangen de

car ") van 500 Ib. sullen connen becommen. Tot noch toe hebben geen

van dos, goederen gelost off aen lant gebracht, de oorsaecke is, off het

geschiet niet, omdatter geen coopl. en sijn, off dat de goederen niet

wel gewilt off vertiert connen werden, maer alleenelyck dat de Gou-

verneur nu langer gaerne cooper van alle onse goederen ende negotie

soude wesen ende soo wanneer aen lant sijn, is, off in de boeijen

gesloten laegen. Mochten de cooplieden deselve coopen, soude al binnen

eenen corten tijt tot eene goede marckt vercocht werden, waer nu ter



24 November 1628 1505

contrarie niemant is, die eens naer goederen derft commen sien off

vragen, in somma hoe langer hoe booser.

T' Wapen van Hoorn leijt in Orixia voor Visiagapatam om rijs te

laeden, alwaer verstaen hadde, een groote partij oude rijs gereet ende

te becommen soude wesen. Daer commende, hebben contrarie bevonden

ende sullen naer t' nieuw gewas moeten wachten, dat noch wel een

maent soude aenloopen, eer te becommen sal wesen, meene de gars,

dwelck is 2760 Ib. HoUants, voor 4'/4 a 4'/2 pa- sullen becommen, dittos

hebben eenich loot, quicksilver, vermelioen als laeken mede, schrijven

in do. quartieren weijnich vcrcocht can werden, t' loot geit 17 a 18 pa,

t' quicksilver 22 a 23 pa. t' vermelioen 16 a 17, t' laeken is niet gewilt,

soodat wij l' Wapen van Hoorn voor '/^ Januarij hier niet en hebben

te verwachten.

Onse goederen, die aen lant sijn hebbende, werden mede niet ver-

tiert, t' sandel, laeken, quicksilver, vermelioen, loot licht noch meest

onvercocht, t' loot dat voor 16)-; pa, vercocht was, heeft de Gouverneur

geen licentie willen geven. Tottet uijtvoeren hebbe aen hem 48 '/2 baer

in betalinge van tol tegens 15 pa. de bahr moeten geven, daer de restc

al voor begeert, dat hen niet en hebbe willen consenteren, mede hebben

tloodt meest in t' schip gelaeten, t' gene noch leijt in huijs, derven de

coopluijden niet ontfangen, in somma een gedwongen handel,

Dese gaet op t' schip Schiedam over Paliacatta, waermede U Ed,

van hier toegesonden wert een cargasoen, bedragende ƒ . . ,, bestaende

in Guinees linnen, salampouris, wit ende bruijn blauw betilles van 30

asta, wit, rood ende bruijn blauw parcallen, witte ende roode taffacilles

de Naraspor, mattefons, madops, tchelas, blauw boelis, tape grossa

ende tchindas, seijldoeck, cattoen gaeren, roode moeris, chantaers, als

194 bahr 16 '/2 man geraffineerden salpeeter, alles als pr, nevensgaende

faclure ende extract largo te sien is, waeraen ons gedraegen. Godt

almachtich laet het Uwe Edt, t' sijner tijt spoedich wel geconditionneert

gheworden.

Wij hadden verhoopt dit schip weder van hier naer Paliacatta ge-

sonden te hebben, dan sijn door de harde stormen ende gestadigen

regen, waermede t' geheele lant hier onder waeter heeft gestaen, veele

verachtert, dat de coopln. ons geene goederen hebben connen leveren,

t' Gene nu gaet, hebben meest in 10 a 12 dagen becommen. Met de

laeste storm is t' Conincx van Chams schip ende een champan van

95
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Eschali hier aen de strand gecommen ende datel. aen stucken geraect.

Dit schip was naer Tanassari ghedestineert ende vertrocken geweest,

heeft sijne reijse, doordien tmousson verloopen ende te laet van hier

vertrocken, doordat van den Gouverneur verlet waeren, met noch een

schip van Mircamaldijn wederomme moeten keeren, eenighe goederen

had dit schip van den Coninck noch inne, die door quaedt weder niet

hadde connen lossen, die meest verloren ende bedorven sijn, van de

andere moorsche schepen naer Pegu, Arracan, Atchijn en verneempt

men niet, een schip van den Coninck van Arracan mede ben, Carrera

gebleven, dat van Palicatta vertrocken was geweest.

Van Pallicol waeren een groote partije lijnwaeten verwachtende, die

door den regen ende dattet lant in die quartieren meest onder water

stondt, niet affgesonden hebben connen werden. Op van dage hebbe

een pr.tije Guinees linnen binnen gecregen, dat rouw was, waervan

pr.tije gepackt soude hebben, maer was nat, dat alles aen de wasser

hebbe moeten geven. Een groote partije Guijnees linnen, salampouris,

betilles van 30 a 40 asta, chavenis, negros ende Thimorsse cleeden

waeren daer noch gebleven, die metten eersten hebben te verwachten,

soodat verhope tegens pmo. Januarij wederomme een deftich carga-

soen gereet te hebben. Aen den dienaer van den Gouverneur van

Suratta hebbe volgens de wisselbr. van Sr. vanden Broeck zedert onse

laeste noch betaelt 3500 Rn. ende 25 thool gout, de thool tegens 3 pa.

gerekent, is 75 pa. t' samen ƒ 9068//15- daervoren t' generael hebbe

belast. Daer is noch een met een wisselbr. van 2 a 400 Rn, soo haest

om t' geit compt, sullen hen voldoen.

Mamet Tackij, die ten tijde van den Gouverneur van Uffelen

regeerde, is nu in plaetse van Mansorgan in Golconda Mirjumela off

naesten raedt des Coninx geworden, soodat hij nu doen ende laet in

tgantsche rijck ende sooveel als Coninck is, soodat hij ende dese Gouvr.

t'vel op haer eijgen duijm hebben, mogen nu schrobben, sooveel als

willen, de doot van den Mogol sijn soon sultan Coron, in voorgaende

verhaelt, is niet waer gheweest, seggen, noch regerende Coninck is.

De Engelsse hebben op 7 deser verledene maendt haer contoir ver-

laeten ende sijn met eene Moorsche boot, die hier op hadden laeten

maeken, naer Arimagon vertrocken, laetende hier niet als een assistent,

die tot opsicht van eenich porceleijn als eenige goederen t' ontfanghen,

soo de debiteurs die willen leveren, maer sien, tot noch toe niet ge-
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voordert heeft, wat voorder in den sinne hebben, connen niet bedencken,

meene, soo hier een schip op de Cust crijgen, dat aen hacr guarand

wel geraeken sullen.

Wat voor de vrijlieden in dit schip van hier is gescheept, sal U Edt.

uijt neffensgaende tolbrieff connen sien, waeraen ons refereren.

De Denen hebben tot noch toe geen ontset van Denemarcken be-

commen, haer schip Christiaenshaeven mach niet langer mede, sijn

van sinne geweest, sonder te verdubbelen wederomme naer Macassar

te vertrecken, dan bevinden nu t' schip soo verrot ende van de worm
gegeten, dat niet derven bestaen van hier te vertrecken, mede willen

de bootsgesellen, sonder dattet eerst verdubbelt sij, daermede niet in

zee, soodat nu binnen 3 a 4 dagen naer Naraspor gaet omme t' schip

te versien, soodat wel conde gebeuren, dit jaer van sijne reijse ver-

steken waere. Do. heeft tot noch toe niet veel goederen ontfangen, daer-

tegens heeft aen de pachters off onse coopluijden in handen ghestelt

60 bahr nagelen, 75 bahr sandel, 2 bhar Chineese zijde, 13 bhar noten

in de dop, heeft noch 75 bahr peper, soo seijt, daermede doende is omme
aen lant te brenghen, die mede op leveringe van doeken de bahr a 16

pa. de sijde tegens 92 pa. de man op leveringe, de nagelen tegens 8

contant ende 8'/2 op leveringe van doecken, t' sandel 70 pa. contant

ende 75 op leveringe, de noten in den dop tegens 60 pa., eenich gout

heeft mede, maer wete niet hoeveel.

Een jacht van Trangbari hebbe hier gecregen, was soo leek, dat

qualijck boven water hebben connen houden, hebben t' selve aen

Mircamaldin voor 500 pa. vercocht, soo seijl ende treijl, ancker ende

touw met 6 stx. geschut ende had noch bij de 60 last sout inne. Een

ander jacht, dat in Trangbarij is, hebbende t' selve voor desen van

den Commandeur Caen gecocht, heeft hier aen Srs. van Haps ^) ende

Mierwijck ^) gheschoncken, haer salpeeter, die hier was, hebbende alle

geraffineert, de meeste part 2 mael ende een weijnich 3 mael voor

21 Rn. de bahr, haer indigo, salpeeter, die in Trangbarij is hebbende,

presenteert ons mede te vercoopen, haer contoir off volck, die in Peta-

pouH is, wil niet lossen, seijt, alles opgesnapt hebben ende dat nu haer

selven mogen sien te redden.

Jan Buijs met sijn jachtien is, naerdat 15 daghen in zee in stilte hadde

gedreven ende noch in tgesicht van tlant van Arracan wesende ende

sijn water in do. tijt meest geconsumeert sijnde, heeft weer naer Arra-
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can moeten keeren, alwaer sijn rijs weerom vercocht hadde ende van

meninge met de fluijte naer Batavia te vertrecken,

Den lOen deses cregen hier in tgesicht een Portugise fusta, die van

Goa naer St. Thome aen den Gouvr, gesonden werde, was van de wal

met de harde Westel. winden geraeckt ende in de Nicobaros vervallen

geweest, meende hier voorbij te passeren, dan werde van tjacht Der-

schelling ende de boot van Schiedam vervolcht ende deur de boot

achterhaelt. Dos. siende, niet conden eschapperen, iaechdent aen de

strandt ende gingen met de buijt, die in 1 1 schuijtiens goudt bestont,

door, die hier meest in de Gouverneurs handen gevallen sijn. 4 witte

Portugisen, die al aen lant gevlucht waeren, 2 soldaeten, een jongen

met een paep, begaven haer onder onse bescherminge, die de Gouver-

neur ons met force wederomme in sijne handen heeft doen leveren met

beloften, soo haest tijdinge van Golconda becomt, ons deselve weder-

omme sal leveren, de fuste begeert mede, die hem niet en hebben

willen geven, daer en heeft voorder niet inne geweest. Had der wat

inne geweest, soude niet als groote moeijte met dese honden gehadt

hebben ende niet van verbetert wesen.

T' laecken, groen, geel ende orangie hebbe alle gescheept, alsoo hier

diergel, coleuren niet en connen vercocht werden, meijnen, de Gou-

verneur U Ed. t' selve wederomme toesenden sal, alsoo door tleggen

in hem selven soude vergaen. De nagelen hebbe met groote moeijte

mede licentie gekregen, dat mogen imbarqueren. Soo als in de bancq-

sael quaemen, begeerde de Gouverneur, dat hem 2 bahr soude ver-

coopen, seijde, geerne licentie hadde omme die te vercoopen ende hij

mede wel wiste, een jaer in ons huijs gehadt hadden sonder eenige te

vercoopen, ginck door ende belaste aen de wachten, dat de nagelen

niet souden laten imbarqueren, heeft 5 sacken gehouden, dan hope

die noch vrij te krijgen.

Hiermede etc,

desen 24 Novembr. Ao. 1628 in Masilipatnam

Was onderteeckent U Ed, dienstw. dienaers

Marten van Rossen,

Barent Prsz,
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CCXL. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA
3 DECEMBER 1628 ').

Ed. Erntfesten Manhaften Wijsen Voorsienigen seer Discreete Ed.

Heere.

Met t' schip de Leeuwinne den 25en Septr. verleeden hebbe U Ed,

jongst geschreven, coppie van dien gaet bij deesen. Tseedert hebben

(met onse jacht DerschelHngh uyt Aracan voor MasiHpatam gecomen)

verstaen, hoe t' schip den Cameel seer desolaet was in Aracan ver-

vallen, met hun fockeree ende groote mast gebroocken, schipper doodt,

gel. U Ed. uyt coppie van missive hiernevens gaende (ons van Aracan

toegesonden) breeder gelieve te sien als bij messive van de Srs. van

M'asilipatan, daerinne geschreven werdt, wat quantiteijt goederen ditto

jacht uijt den Cameel heeft medegebracht ende wat noch in Aracan

gebleven, hoe den Cameel doende was aen hem te repareren ende dat

meenden 6 a 8 December van daer te gaen, meede hoe van de goe-

deren, [door] ditto jacht gebracht, noch geen verkocht, wat in de

negotie tot Masilipatan passeert, wat bij t' Wapen van Hoorn in Sgen-

gelij verricht was tot dien tydt, hoe t' lijwaet uijt Palicol ende Dat-

cheron door t' onstuijmich weder ende veel reegen niet heeft connen

affcoomen ende in dit schip geladen connen werden, wat te dier tydt

in MasiHpatan betaelt was om door d' onse in Suratte weeder t' ont-

fangen, dat Mamet Tackij in plaets van Manchurchan als serecheijl was

gesuccedeert, hoe de Engelschen hun volck ende cantoor in Masilipatan

gelicht, wat in negotie met den Deen passeert, waeraen in deesen mij

gedraege, alsmede aen die van Aracan, vanwaer hoope, volgens tgeen

in ditto verhaelt, de fluijt Edam bij U Ed. voor dese, geladen met rijs

ende slaven, wel sal sijn gekomen.

Met de Leeuwinne hadde U Ed. geschreven, t' schip Hoorn voor

Masilipatan 25en Septembr. gearriveert was. Wij namen voor ditto

schip naer Aracan te senden, dan, alsoo den mousson uijt den Noorden

begon door te waijen, geen apparentie Aracan te beseijlen, vonden

goet voorn.de schip naer de Cust van Sgengelij te senden om te sien,

off aldaer sijn ladinge van rijs off pertije conde becoomen, d' instructie

ditto schip meedegegeven, oock sijn cargasoen, gaet coppie hier-

nevens van.

Wij wensten het nu off ten langsten jongst deeser maendt hier
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weeder hadden om U Ed. meede toe te senden, dat, soo haest compt,

geschieden sal, off den Cameel, soo eerder compt.

De vrouwe Meta -) met haer nichten hebben wij uijt der heijdenen

gewelt los gekregen ende uijt Tanjeauwer door ons volck van Malleye

doen in Tranqebare brengen, alsoo anders den Neijcq die niet wilde

laten gaen. Den Deenschen Admirael Roelandt Crape heeft mij belooft,

deselve hier in Palleacatte, soo haest gelegentheijt voorvalt, sal laten

coomen, can nu vermits den Noorden mousson te water niet geschieden,

noch te lande om de perijckels wille. Ditto vrouwen sijn dapper ver-

blydt, soo verlost sijn.

Met dit schip gaen goede pertye mourijs, daeronder eenige fijnne,

sijn voor tpatria dienstigh, soo d' E, Hr, eenige daervan gelieft daer

te senden, By de prijse in de facture can gesien worden, welck de

fijnne.

Eenige messijven, uijt Suratte gekomen, gaen hiernevens, waerbij

Sijne E. sal sien, op 8en October d' Hr. Jan van Hazel met de scheepen

Uijttrecht, t' Seepaert, Brouwershaven ende t' jacht Negapatan aldaer

wel aengecomen waren ende op 22en dito oock de jacht Zeeburch, de

missive aen mij, daernevens becomen, sende meede, opdat Sijnne Ed.

mach beoogen, wat aen mij schrijven ende om cortheyt in desen.

lek hadde met de Leeuwinne geschreven, pertije quicksilver ende

fermelioen meenden na Batta. te senden, alsoo doen den afftreck

soober was, dan nu schrijven mij die van Masilipatan, dat sijn schoot

begint te nemen, daerover sij het alle aldaer meede uijt ditto Schiedam

in tjacht Derschell. hebben gescheept, soo anders als sij schrijven,

bevinde, sal pr. naeste pertije senden, alsoo wel daervan versien sijn,

nae Suratte t' synder tijdt, achte gesonden can werden.

Dit schip Schiedam hadden wij gehoopt gehadt U Ed. eerder toe-

gesonden te hebben, gel. met de Leeuwinne geschreven hadde, dan het

ongestuijmich weeder heeft oorsaecke van dit lange tardement in

Masilipatan geweest.

Wat de Deenen in tsin hebben, can noch anders niet van schrijven,

als in messijve van de vrunden van Masilipatan verhaelt staet, wel

loopt straetmaere, dat den Admirael Crape wel mocht alsnoch een

tocht in Macassar doen, vandaer op Batta. coomen ende sulcx wel laten

verluyden heeft, waeromme sulcx geschiedende, can U Ed. wel aff-

meeten. Den Admirael voornoempt is noch in Maslipatan, werdt in
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Tranqebare jongst deeser maendt verwacht. Off en passant hier aen-

coomen sal, weete niet, tscheen, doen ick in Masilipatan in September

was, tselve meenden. Alle sijn salpeeter, die hij in sijn schip Chris-

tiaenshaven hadde, hebben wij hem affgekocht, die met Schiedam gaet,

In Tranqebare hebben noch een partijeken, deesen salpeeter heeft

lange met hun schip over ende weder geswerft. Wij hebben ons oor-

deels die van hem beeter coop, als wij van de jentijven in dees tijt

connen becomen, verklaert, daer veel op verliest, twas een gewenste

saeck, conden wij Tranqebare becomen. De Gysen van Seijlon ende

Negapatan soude het een dapperen bril sijn met de negotie op Seijlon,

alleen in d' areecque, cocus ende andere cleijnne waren soude men

connen ten naesten bij t' onderhouden van tfort winnen, alsoo dien

handel dan open souden hebben, meede den handel der cleeden om

de Suijdt. Hoe hem de saecke voorts gedragen sal, can nu noch met

geen vast fondament van schrijven ende moet den tijt uijtwijsen.

Seeckere novas hebben van Seijlon, dat den Coninck van Candija sijn

soon sterck te velde is, heeft 3 maenden verleeden wel 400 blancke

Portugeesen verslagen ende mennichte anderen aenhangh, alle papen,

monicken, die op dorpen off waer vinden, slaen al doodt, werdt ge-

seydt, deesen jongen Coninck het stuck sterck bij der handt vadt ende

de Gijsen genoech te doen geeft.

D' Engelschen sijn alle in Arimagon, hebben maer een assistent in

Masilipatan om te sien, off noch eenige schulden innen can. Sij ver-

wachten vast ontset. Off sy Arimagon oock verlaten willen, can noch

niet van vernemen Hun packen van Masilipatan., die 51 sijn, hebben

wij hunnen toegestaen hier in tfort (tot compst hunner scheepen) te

bewaren, vertrouwe, daeraen niet qual. gedaen is,

Novas uijt Goa, datter 10 gallioenen werden toegerust. De spraeck

gaet, nae Ormus gemunt, don Botelho was met sijn Armade naer

Mosambijque, maere weete niet hoe sterck, om hun verwachtende

caraecken uijt Portugael nae Goa te sigureeren, seggen oock, in Sep-

tember passado 16 soo fregatten als sgelias van Goa nae Malacca waren

vertrocken ende uijt Portugael souden 3 scheepen nae Malacca comen

tot hun assistentie.

T'cooper, met den Cameel gesonden, geldt hier jegenwoordich

60 pagoden Palliacats a 70 stuijvers ijder, met groote pertyen, 400 bhaer

off 1600 picol, mach jaerlijcx wel gesonden werden.
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Hierbij gaet een missive van eenen Papendrecht '*) ende sijn com-

plicen, den balliouvkf Anthonij Caen gedient hebben ende van hem op

Seylon wechgeloopen sijn, sijn nu op Trangebare bij de Deenen, U Ed.

sal daerbij sien, hun pardoen versoecken ende wat praetiens inbrengen

tot hun defentie, lek heb hun daerop niet geantwoort.

Dese bijgaende brieven, van de Engelschen uijt Arimagon ons ge-

sonden, versoecken sij, dat mogen bestelt werden, achte daerbij oock

brieven uijt Souratte sijn.

In dit Schiedam is gescheept een cargasoen, monterende ƒ 177065//

11//15 als by factura. Hier blijven noch bij 800 sacken rys leggen, die

t' schip niet laden coste, oock in Tegenampatnam pertije salpeter van

130 a 140 bhaer geraffineerden, oock pertije seijldoeck ende eenige

andere cleeden, dan, alsoo dit schip niet meer innemen en can, sullen

pr. naestvolgende schip gesonden werden. Den rijs is hier seer duer

ende werdt noch dagelijcx duerder, evenwel hebben niet willen laten

deese weijnige, van die becoomen conde, te senden.

Den ongeraffineerden salpeter, die 6000 Ib. met dit schip gaet, hadden

geern daeruijt gelost om hier te raffineren, dan om tydt te winnen,

alsoo ons nu op tweeder in dees tyt niet verlaten mogen, hebben

daerinne gelaten, meennende oock, het schip veel meerder goederen

soude hebben connen innemen, als daernae in taffstouwen bevonden

ende den salpeter onder lach, can dienstich tot ballast voor eenige

thuijsvarende schepen weesen.

Met de Leeuwinne hadde ick oock geschreven, dat van meeninge

was om pertije dijamanten nae de mijnne te senden, dan alsoo die nu

seer duer ende qual. te becomen door de travaillie, die den Moorschen

Gouverneur de cooplieden aendoet, meede d' Hren, Maijores, die

eyschen, soo tot den prijs, als voor desen gesonden, te becommen

waren, dat nu niet doenl. is, hebben niet derven bestaen eenige te doen

coopen, is daeromme naergebleven. Hiermeede

Ed, Erntfesten Manhaften Achtbaren Wijsen voorsienige ende seer

discreete Ed. Hr. naer hertelicke groete ende eerbiede bidde U Ed, te

willen in langdurige gesondtheijt ende voorspoedige regieringe sparen

ende sal altoos blijven.

Was onderteijckent

U Ed, dienstschuldige dr.

Marthen Ysbrantsz.
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CCXLI. MARTEN YSBRANTS, KASTEEL GELDRIA
3 DECEMBER 1628 i).

Ed. Erntfesten, Gestrengen, Manhaften, Wijse voorsinnige Heere.

Dit nevens gaende is copie aen U Ed. in tsecreet mettet schip de

Leeuwinne op 24 7br. passato geschreven. T'zedert sijn ons desc

nevensgaende missiven uijt Suratte geworden aen U Ed. door d' Heer

Jan V. Hasel, oock 2 aen mij, die hierbij oock sende, waerbij U Ed,

siet, hoe voorsz. Heer met d' ambassadeur Smith ende Directeur van

den Broeke U Ed. gegevene ordre ende genomene resolutie aengaende

Maslipatam heeft gecommuniceert, wat swaricheijt daerinne vinden

ende voordragen, t' Selve is oock wel te vorens door U Ed. ingesien,

gelijck ook bij ons ende en can ick niet begrijpen, dat de mooren van

Suratte ons connen sulcke wetten voorstellen, veel minder, dat ment

behoort te dulden de onmenschelijcke ende ongehoorde force, daer-

mede de Maslipatansc mooren Compaignies middelen d' onse soo aff-

handich maeken. T' schijnt uijt schrijven van d' heer van Hazel, sullen

de Suratse mooren wel volgen t' selve te doen ende soo sullen d' onse

altoos op leger wal beseten blyven, soo men vreesen sal t' seijl wat te

rijgen en omme daeraff te geraeken.

D' Engelschen hebben hun contoir in Maslipatam ghelicht, gel. U
Edt. by missive van onse cooplieden van daer condt sien. Hebbent

daer niet langer connen gaende houden. Off sij (als eenige schepen hier

hebben) hun achterstallige schulden sullen van de Mooren met force

soeken te innen, leert den tijt. Ick sy van gevoelen, sij t' selve sullen

doen.

Het compt seer t' onpasse, dat nu meest alle de Moorsche schepen,

in Septembr. van Masilipatam gheseijlt, soo gebleven als terugge door

storm sijn gekeert ende van hunne reijse versteken, soodat te be-

duchten staet, als wij al in Martio toecommende U Edts. ordre in t'

werck stellen, alswanneer den tijt is, de schepen incommen, wt de

overgeblevene schepen sooveel niet sullen becommen, als onse

schulden en pretentie is bedragende. Het schip van Mirmorat, naer

Pegu van Maslipatam gheseijlt, is met 460 menschen gesoncken, t'

schip van Mamet Tackij, mede naer Pegu gegaen, verstaen, in Sgen-

gelij is vervallen ende teruggegecommen. Des Conincx schip, naer

Tanassarij ghedestint. mede het schip van Mircamaldijn sijn beijde
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wederommc gekeert ende het schip des Coninckx door storm op de

reede Maslipatam gebleven. Die naer Arracan waeren gegaen, hebben

oock de reijse niet connen winnen, verstaen, in Orixa vervallen sijn,

t' schip van Mocha is ledich wedergekeert, hebbende sijne goederen

daer moeten laeten, alsoo niet conde vercoopen, t' beleth sijnde den

oorloch tusschen d' Arabiers ende Turcken. Van de 2 schepen, naer

Atchijn gegaen, sijn noch geen novas van. Nooijt ist gehoort, soo een

distructie onder de moorsche schepen geweest als nu. Dit alles geeft

mij in tuijtvoeren U Edts. gegevene ordre vrij wat nadencken ende

ongerustheijt, sullen ons naer tijts gelegentheijt reguleren moeten ende

den besten bouch voorwenden, dat de E, Compaignie, sooveele immers

doenl. is, buijten schaede blijve.

U Edts, brieffken van den Hen Junio, per den Cameel geschreven ^),

daerinne U Edt, eenige hemden, broucken in sijt eijsschende, hebbe nu

eerst 28 passato becommen, soodat in 6 dagen mij niet mogel. is ghe-

weest U Edt. daervan behoorlijck te versorgen, alsoo geene bij der

handt hebben waerdich U Edt. te senden, evenwel van degene, die

hadde, ben eenige sendende, dan broucken hebbe niet gereedt. Heel

goet lijnwaet sende eenich. Is alles in een packgien, gemerckt G. G,

ende den coopman Dirick du Gardijn *) geintrigeert, cost Rn, 142V2,

als bij t' memoriken, in tvoorschreven packgien geleijt, te sien is, dat

onder aen de factuer volgens U Edt. ordre hebbe gestelt. Eenige goede

hembden ende broucken sal in t' werck stellen gemaeckt te werden.

De 50 Rn. sullen neffens den brieff aen Diric Mente °) gesonden

werden ende sal op hem letten nae vermogen.

Ende alsoo mijnen verbonden tijt in Augusto verleden voor de vijffde

mael wederomme is verstreken, ick de E. compa nu 17 iaeren gedient,

gel. sijne Edt. kennelijck is, uijt t' vaederlant novas aldaer weynich

te verrichten, mercke, met t' gene mij Godt verleent heeft, niet wel

in t' patria terneder soude connen setten ende weder t' stuck soude

dienen te hervatten, Dese ende vele andere redenen doen mij resol-

veren noch in de Indien te continueren, t' sij dan in dienst van de E,

Compa, ende U Edt. off als een vrije gelijck andere mij te generen, niet

dat ick discouragere in den dienst, die mij niet en verveelt, dan ben

noch bereijt de E. Heeren te dienen onder behoorl. tractement naer

merite, soo mijnen dienst U Edt. aengenaem is. Wij sullen U Edts,

favorable antwoorde hierop verwachten met vertrouwen, dat met ons
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sal handelen naer sijnne Edts. gewoonelijcke discretie ende merite van

den persoon, die alles is stellende op Uwe Edts. wijse voorsichticheijt.

lek hadde Sr. Adolff Thomassen mijn gelegentheijt mondelinge ge-

opentbaert omme U Edt. te kennen te geven ende mij eens te laeten

weten, hoe t' genomen soude werden van U Edt. ingevalle ick mij

hier tot den houwelijcken staedt begave. Hij antwoort mij weinich

daerop, dan alleen, dat t' selve niet qualijck genomen soude werden,

Ick hebbe Uwe Edt. niet derven voor desen sulcx voordragen, ver-

trouwe, d' Ed, Heer t' selve ons ten besten duijden ende ons voor-

nemen voor wel gedaen houden sal. Ende ingevalle t' voorverhaelde

sijne Edt. niet aengenaem, versoecke alsdan mijnen verlosser mach

werden ghesonden. Hiermede ctca.

Desen 3 Decembris 1628 in tcasteel Geldria.

Was onderteeckent U Edts. dienstschuld. dr,

Marten IJsbrants.

CCXLII. PIETER VAN DEN BROECKE, SOERATTE
4 DECEMBER 1628 »).

T' voorgaende is copie van mijnen jongsten, pr. via de Masilipatam

ende d' Engels schip de Maria de Ed, Hr, toegesonden, twijffele niet,

off sijn de Ed. Hr. voor desen al ter hant gecommen. T' sedert hier

niet sonders gepasseert, als t' gene de Ed. Hr. directeur van Hazel

largo aviseert, waeraen mij gedraege.

Op den tweeden deser hebbe volgens sijne Edts. ordre aen d' Ed, Hr.

directeur van Hazel transport gedaen, waervan de copia hiernevens

gaet. Op van daegh meene mij naer boort te transporteren om met de

schepen, in Godt wil, naer Parsia te gaen, dat vreese, noch in 15 dagen

niet sal connen weesen, omdat dese Persiaensche ambassadeurs soo

semmelen ende Mousa Beeck hier noch niet en is, dan wort dagelijcx

verwacht, wenste wel, hier waere, alsoo den tijt verloopt. Alsoo geen

ander materie hebbe om desen te prolongeren, doordien als boven de

Ed. Hr. Directeur alles largo aenroert, sal endighen. Hiermede etca.

Desen 4 Decembr. 1628 op tNederlantsche Contoir Suratte,

Was onderteeckent U Ed. onderdanigen Dr,

Pr. V. Broeck,
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CCXLIII. JAN VAN HASELL, SOERATTE 4 DECEMBER 1628 i].

Ed. Heere, mijnnen jongsten aen U Ed. is geweest per t' Engelsch

schip de Maria beneffens coppijen van twee andere missiven, U Ed,

over de Chust Choromandel toegesonden, gelijckerwijs t' bovenstaende

niet en hebben willen nalaten te vernieuwen om toe te voegen t' naer-

volgende U Ed. insgelijcx te doen geworden bij goede gelegentheijt van

dit derrewaerts comende jacht Zeeburgh, twelck Godt de Heer in salvo

geleyde. In gemelte jacht hebben gescheept een cargasoen van 111

packen cleeden, weijnich terruw ende andersints, als U Ed. by de

facture, hierbeneffens gaende, gelieven te sien, welck cargasoen niet

en is geassorteert van elx pro rato den eijsch, maer volgens tijt ende

gelegentht. ons gedoocht ofte toegelaten heeft de goederen te be-

commen, waervan in toecommende met beter ordre ende losier te

wercke gaen ende alles suppleeren connen. Binnen weijnich dagen (als

wij hadden connen vertoeven) soude het vrij grooter geweest hebben,

hebben t' evenwel niet derven ophouden, vreesende U Ed. misnoegen

(ende tvoornoemde Engelsch schip, aireede veerthien dagen van hier

vertrocken, te veel tijts voor t' onse arriveeren soude). t' Is mij leet

ende verdrietich genoech geweest, d' Engelschen in deesen niet en

hebben connen prevenieeren. d' Oorsaecke, hoe ende in wat manniere

in sulx sijn verhindert, hebben U Ed. in onsen voorgaende doen ver-

staen ende alsnoch met leet syn beclage[ndcl , soo quaden conjunctie

als jegenwoordich in tverwisselen van onse daelders sijn treffende,

dewijle het met de munte soo slecht ende slappelijcken toegaet (over-

mits alle het geit meest vernieuwt wordt, willende ijgel. ende d' eene

voor d' andere gepreffereert sijn), dat niettegenstaende onse licentie

van den Gouverneur (eerst ende voor al voortgeholpen te worden)

noch in d'eerste maenden (mits ondertusschen betrachtende onsen

noodige handel) niet en sullen connen affdoen, tgene wij schuldich

ende ten achteren sijn, desen niettegenstaende hope, ons geen middel

ofte gelegentheijt noch oock geensints aen ons uijtterste devoir ende

neersticheijt mancqueeren sal U Ed. eysch voorts te voldoen, soo wij

ons anders enichsints op bevindende apparentien verlaten connen.

De soo lange op wege gebleven caffillas sijn, Godt loff, eens in salve

aengecommen, bestaende (tgene sedert Maijo voorleden van Agra ont-

fangen is) in 664 packen indigo ende 650 packen salpeter. D' oncosten
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op deselve gevallen sijn boven maten groot, doordien de cameelen ende

carren, die tot in Suratte toe gehuirt waeren, maer tot in Brampour

gecommen ende aldaer gebleven sijn, totdat geholpen sijnde van eenige

groote, die daermede haer goederen naer boven gevoert ende alsoo

d'onse verlaten hebben, dewijle door den regen om aff te commen
verhindert waren, welcke gepasseert sijnde, is men genootsaeckt

geweest wederom ander carren in Brampour tot grooten cost te hueren,

alle t' welcke beneffens d'oncosten van tollen, veele ende langdurige

gastes soo hooge sijn geloopen, dat op een cargasoen, in Agra schaers

ƒ 125000 incoops costende, aen de candt van ƒ 30000 oncosten gevallen

sijn, buijten tgene hier noch costen sal, eert aen boort de scheepen

comt.

Ons jongst becommen advijs uijt Agra was van den 24en ende 30en

October passato, waeruijt verstonden, een cleijne caffilla van 117

cameelen was gemindert tot op 70 stucx, welcke nae veel moeyten

ende oncosten eerst den laesten October op den ganck gekregen

hebben, soodat deur gebreck van cameelen noch quantiteijt salpeter

by hem behielt, waertoe hem hebbe geordonneert sooveel bij te ver-

samen, als mogelijck is om ons tselve, tegen de schepen weder uijt

Persia arriveeren, te doen geworden. Effecten en hadden geen voor-

handen, dewijle Sr. Vapour schrijft, uijt een onverwachten noot (geen

ander middel hebbende) gedwongen was 7000 ropias op ons te trecken.

Thadde mij aengenamer geweest, deselve in retouren besteedt, alsdat

schrijft, op het huijs ofte hun woninge aldaer heeft moeten verschieten,

waerop hem hebbe geantwoordt ende geaffirmeert, tgene daervan al

voor deesen aen hem geschreven hebbe, geensints en soude bestaen

de Compe, met eenige huijsen ofte erven te beswaeren, maer gemelte

7000 Ropias weder intrecken ende aen retouren besteden soude, hebbe

hem oock gelast, als U Ed. voor desen geadviseert, byaldien eenige

30 a 40 duijsent gulden op Maselipatan conde trecken, t' selve met den

eersten soude in twerck stellen, totdat ondertusschen gelegentheijt

hebben hem van t'met ons gebrachte cargasoen participant te

maecken, waertoe ons de cameelen van voorverhaelde cleijne caffella,

hier commende, goede gelegentheijt geven sal, tenwaere te langh ver-

toeffde, in welck geval ander middelen sullen moeten gebruijcken.

Een gantsch ongelegen saecke ist, soo langsaem als d'advysen ende

noch veel beswaerlijcker de cargasoenen over ende weder connen
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gesonden werden ende dan somtyts met soo groote ende swaere costen,

als hier boven aengewesen, souden wellicht de lusten doen vergaen, dan

vertrouwe, aengesien geen scheepen meer van hier nae tpatria geson-

den worden, nu alles in tversamelen van de retouren aen dien candt

met beter losier sal te wercke gaen, meest om de goederen van boven

ende noch bytydts met de schepen nae Battavia te brengen, den regen-

tijt sullen connen laeten passeren, dat wel de minste cost ende sonder

de goederen te houden liggen dadelijck schepen de beste gelegentheijt

geven sal. Godt geve, ons maer geen troublen en verhinderen. Den Cha.

Chrom sijn rijck noch soo seker niet gevesticht hebbende, ofte en soude

noch wel t' eeniger tyt wat alteratie connen onderworpen sijn, behalven

t' firman by d' Hr. Commandeur vanden Broeck van hem, noch prince

ende voorleeden jaer hier ontrent synde, verworven, heeft Sr. Vapoer

noch een ander '), terwijlent in trijck geweest is, verkregen, doch en

sijn ons d' eene soo wel als d' ander geensints voorderlijck geweest in

teviteren ofte t' verschoonen van eenige tollen ofte gerechticheijt, als

in taffbrengen van dese caffilas wel ondervonden hebben, schijnnen niet

hooger aengesien worden als een recommandatie, streckende tot goet

ende behoorl, tractement, tollen ende pretensien op ons soo wel als op

andere cooplieden in haer geheel blijvende.

(De volgende vier alinea's afgedrukt Perzië p. 263/264).

Desen tot hier toe geschreven sijnde, gewort mij het transport van

alle d'effecten, by de Comptoiren synde, monterende als U Ed. by

de copije desselffs, hierbeneffens gaende, gelieve te sien, waertegen,

soo om de schulden te betalen als dat van tMoors schip goet te doen

ende voorts de rekeninge onder den Commandeur van den Broeck op

eenen effenen voet te stellen, hebbe moeten uijtschieten de somma

van ƒ 369477

soodat mij om den handel te voorderen eenl, rest . . ƒ 188695

sijnde tsamen, soo veele van Batta. gebr. ende becomen fl. 558172

In contant van roijale effecten ofte middelen, die mij, uijtwysende

gemelth. transpoort, sullen connen te passé commen, sal weijnich boven

de 240000 fl. importeren, waerbij voegende ons cargasoen, als tselve

met behoorlijcke advance aen den man is, soo sal t' al t' uijtterste sijn,

soo wij den eysch voor tvaderslandt ende Batta. connen voldoen, waer-

meede jegenwoordich (noch geen geit synde, als nochtans wel noodich

waer) niet en connen te merckt gaen, soodat omme de eijsch volcomentl.
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te voldoen all weder op een geit lichten soude moeten aencommen,

waertoe niet en sullen commen, tensij middel sien, de goederen haest

verkocht ende Compe. can ontlast worden, in voegen ons tselve door

U Ed. geordonneert is. Hadde een ander calculatie gemaeckt ende niet

gemeijnt over de 100000 fl. soude moeten affgeschreven worden, soo

in verloopen oncosten van coopmanschappen als andere ordinarie on-

costen ende gastes, soo by de Compe, als de vloote gedebourseert.

Tschijnt, de Compe. dit jaer aen deesen cant in eenen suijren appel sal

moeten byten, niet alleen door t'derven van soo schoonen vader-

lantschen retour, als hier dit jaer hadde connen gescheept worden,

maer oock doordien haaren handel geensints nae cijsch van saecken

geaccomodeert ende met swaere canckareuse intresten is becommert

geweest. Wij willen hopen en vertrouwen, dat wanneer alles, gel. haer

Ed. sulx voor hebben, in treijn synde, bij hulpe ende segeninge Godes

ons de goede vrucht deser negotie beter sullen moegen apliceren ofte

toeeijgenen.

Bij desen gaen voor rekeninge van d' Engelschen 10 packen cleeden

geconsigneert, aen die wegen haere E. Compe. aldaer soude mogen

resideren, twelcke, ten respecte van dergelijcke vrientschap voor

deesen aen onse gedaen oock om met mijnnen nieuwen intre niet te

bethoonen, alsoff wij wilden de quaetste sijn, mits betalende de behoor-

lijcke gerechticheijt, haer niet en hebben willen weijgeren, twelck hope,

U Ed, voor wel gedaen aennemen ende ten besten duyden sal.

Mede hebben toegestaen drij a 4 vrijheden, borgers, soo van Batta,

met cleijn cappitael gecommen sijn, niet vermogende veel oncosten

ofte tijtversuijm lyden, beneffens terru soo voor de Compe. scheepen

oock haer cleijntien daerin te mogen besenden ende bij deesen der-

waerts brengen, voorwaer d' inportuniteyt van dese ende meer andere,

onder U Ed. licentie herrewarts gecommen, is seer groot, eenige hebben

ons niet ongequelt gelaeten, off men heeft se moeten toestaen naer

Parsia te varen, twelck de Compe. midts d'onruijmte in de schepen

jegenwoordich al wat qual. past ende oock in veelen niet voorderlijck,

waervan in toecomende, wanneer de saecke wat verder sal ondersocht

hebben, U Ed. breeder schrijven sal. Hiermeede etc.

Adij 4 Decembr. 1628 Was onderteijckent

in Suratte. U Ed, dienstschuld, dienaer

Jan van Hazel,
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CCXLIV. FRANS BRUYS, KASTEEL GELDRIA
5 DECEMBER 1628').

E, Ed. Erntfeste manhafte, wijse, voorsinnige, seer discrete Heer.

Mijn jongste aen U Ed, was 22 Octobr. als wij met t' jacht der Schel-

linch van Arracan vertrocken, achtende, dattet d' E. Hr. sal sijn be-

commen met de fluijte Edam en genoechsaem verstaen onse sorgel. reys,

die wij met t' schip de Cameel gehadt hebben, alsmede bij dese, sijnde

copie van de voorgaende.

Op den 15 Junij U Edt. belast t' schip de Cameel den 16en do,

s'morgens van Batavia naer de Cust Choromandel te vertrecken, soo

ist, naerdat onder seijl gegaen sijn, den 17 do. voor Bantam aen Z. Hollt.

ghevaeren, van Sr, Schram geprocureert l'/4 last rijs, ons tot Batavia

aen de fluijt Amsterveen gheordonneert, maer de ordonnantie bij den

schipper verlooren, hebbe daeromme niet connen crijgen, den 21 do.

uijt de straete Sunda gheloopen, sterc sijnde met scheepsvolck, vrije

luijden ende haer gevolch 102 persoonen. Niet meer als 3500 Ib, rijs

sijnde, isser oversulx ordre op mesnageren van tschaffen van de rijs

a 100 Ib. daechs gegeven, niet twijffelende off onderentusschen t' onse

gedestineerde plaetse te commen, seijlende voorspoedich tot den 9

Julij, dat men noch naer stuerluijden rekeninge ontrent 61 mijlen N.

ten Westen van Zelon waeren, daer men met deselvige cours 9 mijlen

bij westen den oostelijcken hoeck soude gelant hebben. Van dien tijt

cregen eenen gestadigen harden storm, N. ende Z.W. wint, die de

groote mast, den lOen. do. de focke neerbrack, gheen seijl te mogen

voeren, t' schip ongemandeert, beginnende te twijffelen door den extra-

ordinaris harden wint Paliacatte niet te connen aendoen, isser van 100

Ib. op 80 Ib, rijs daechs geschaft, Paliacatte gemist, daerover maer 60 Ib,

rijs daechs uytgedeelt ende den 21 do, de hoochte van Masilipatan gc-

commen, geen lant vernemende, in tschip noch wesende 500 Ib. rijs,

hebbe 40 Ib. rijs daechs aen rantsoen laeten coken, den 26en do. be-

vindende de hoochte van 20 gr. over de bocht van Bengale off recht

oost van Aracan, aireede 5 dagen 200 Ib. rijs van de volle 500 Ib.

gegasteert, resteerden noch in tschip 300 Ib. rijs, voor 7'/^ dach vic-

tualie a 40 Ib. rijs daechs, den harden W. wint met regen al 17 dagen

gehadt, dat men geen marsseijlen, somwijlen geen seijl dan altemet de
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fock ende t' groot seijl, sooveele men conde ghebruijcken, noch even

bij bleeff, geen hope om lant te beseijlen dan in tuijterste van de

bocht van Bengala, daer veel droochten, een leeger wal ende onweder

sonder eenige hope van op te commen, tensij het mousson verwaijt

was, ten anderen daer onse gesworene vijanden, de Portugesen, woon-

achtich, sonder geen off qualijck victualie behalven den gestadigen

perijckel connen gecregen hebben, ooc dat t' schip meest alle sijn

ronthout door voorschreven harde storm gebroken ende t' scheepsvolck

door gestadigen nat ende vuijl, weijnich eten ende grooten arbeijt in-

vielen, hebbe daerover den scheepsraedt beroepen, met deselve goet

gevonden ten meesten dienste van de Compaignie onse cours naer

Aracan te setten, daerop de reijse vervoordert. Den 30en do. t' lant

van Arracan gesien met ongeluck geen hoochte te connen crijgen, sijn

door de onkennisse van tlant ende datter eenige vrijelieden, voor desen

aldaer geweest, verclaerden de reviere meer Noordel. te wesen, de

reviere ontrent 18 mijlen bij noorden op 20 'A graed laeger gelant,

alwaer ons de hoochdringende noot dede resolveren de boot aen lant

te senden te vernemen daer volck te sijn van deselve, naerdemael maer

noch voor 3'/2 dach a 40 Ib. rijs daechs in tschip was, oversulx 20 Ib.

rijs daechs geschaft hebben, daer volck gevonden ende 2400 Ib. rijs

gecocht, den 5en Augusti het ancker gelicht omme de riviere op te

laveren naer Arracan, sijn daer den 26 do. eijndel. ghearriveert, waer

wij vonden de fluijt Edam in sijn timmeringhe, daer den Harinck den

30 id. ende t' jacht der Schelling den 12 Octobr. gearriveert sijn, ver-

stonden t' jacht den Jager 21 do. mede bezuijden Arracan in de riviere

gecommen te sijn, opt spoedichste volgens bevel van de heer Gouvr.

Marten Isbrantsen, t' schip de Cameel ontmoetende, de goederen, soo-

veel conde laeden, ine te nemen, dan op thaestichste naer Paliacatte te

vertrecken, is gemelt jacht der Schelling met dese ondergesz. coopman-

schappeu affgevaerdicht, te weten 6000 realen in spetie. Dat met ditto

jacht Schelling gecommen, is daerbij gebleven, waerover Sr. Louijssen in

plaetse uijt de Cameel 6000 realen swaerte somma silver ghelicht heeft

tot dienst van de E. Compaignie de resterende 10000 Rn. swaerte

somma silver in tjacht overgedaen, neffens de 196 Rn. swaerte schuij-

tiens sulver alsmede alle de rompen, noten, fo\ij, goutdraet, schiltpads-

hoorn, 1100 stx. coper ende drij riemen schrijf fpampier. Om de cleijntc

van tjacht heeft niet meer connen inneme ende sijn daermede gearri-

96
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veert den 2 Novembr. voor Maslipatan, soodatter noch resterende is

bij de Cameel

2743 stux coper

18762 Ib. sandelhout

2400 Ib. boscruijt

86 ledige cruijtvaetgens

4 ijsere stucken,

dat alles met t' schip de Cameel hier verwacht wert, achtende, dattet

niet lang aenloopen en sal, off t' sal haest hier sijn.

Hiermede

In tfort Geldria tot Paliacatte desen 5en Decembris Ao. 1628.

De schipper Reijer Saeckelssen is in den Heere gherust benoorden

de reviere van Arracan den 18 Augto,

Was onderteekent U E. Ed, onderdanigen

dienaer

Frans Bruijs.

CCXLV. JAN JANSZ. SMIDT, SOERATTE 3 JANUARI 1629^),

Ed. Erntfeste manhaften wyse voorsinnige ende seer discr. Heer,

Myne laeste aen U E. was van den 3en Decbr. per tjacht Zeeburch,

waertoe mij refereere (Verder afgedrukt Perzië p. 281—283).

CCXLVI. PIETER VAN DEN BROECKE, AAN BOORD VAN DE
UTRECHT TER REEDE VAN SUHALY 3 JANUARI 1629^).

E. Ed. Hr. Bovenstaende is copia van mijnen jongsten pr. tjacht

Zeeburch, die niet en twijfele, ofte is sijn Ed. voor desen al terhandt

gecoomen ende t' jacht aldaer in salvo geariveert.

Tsedert hier niet sonders gepasseert, alleenlijcken dat dese Ambas-

sadeurs ende Mooren van Suratte ons zoo inportuijn zijn gevallen, dat

niet eer als vandaech tot mijnen grooten leedtwesen met belemmerde
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scheepen in compa. van de Engelsen, soo wel als ons belemmert, hebben

connen vertrecken. Godt de Heere wil ons geluck ende behouden reijs

ter salicheijt verleenen.

Neffens ons sijn drij Engelse scheepen, d' Exciens, Blessing ende de

Sterre wtgeloopen naer Engelandt, souden het vierde mede afgedis-

pacheert hebben, dan, omdat zoo veel schuldich waren, wirden van dese

mooren gedwongen een schip na Gamron neffens ons te senden, soodat

zoov/el als wij ses scheepen sterck sijn, hebben malcanderen bij der

handt belooft, bijaldien den viandt coomen te rescontreren, bij te staen,

door dien verstaen, den nieuwen vicereij met twee galionen in Goa
ende drij caraken in Cotchijn uijt Portugael geariveert is, van gelijcken

don Alvaro Botelho met ses gaUonen ende 23 fregatten, die alree in

Bassein liggen, sich claer houdt op avonture, ofte eenige advantagie

op ons conde crigen, dan connen alsnoch niet verneemen, waer hem
onthoudt, d'een seght voor Goa dander in Mascat, zoodat met den

Engelsen Admirael geresolveert hebben Jasques aen te doen ende

aldaer verneemen, wat macht den viandt daer heeft om ons aldr, van

de belemmeringe der moorse goederen te ontlasten ende met claere

scheepen vrijmoedich in te loopen, als niet en twijfele, de Ed. Hr. ons is

toevertrouwende.

Acht dagen geleden isser een Engels scheepken, dat se in de revier

hadde laten verdubbelen, in tuijtcoomen van 16 Portuguese fregatten

genoomen ende in brandt gesteeken, mede twee bargies genoomen in

tgesicht van een Engels schip, dat vermits door de harde stroomen

haer niet conde helpen. Sijn ontrent 32 Engelsen gebleven, waeronder

meest de princepaelste timmerluijden van de vloodt waren, dat haer

niet heel wel comt.

Verstaen, zoo haest hier weder uijt Parsia geariveert sullen zijn, willen

de Engelse van hier noch twee scheepen naer Engelandt afdispacheren,

dan can niet bedencken waermede. Zoo haer cafila van Agra comt,

sullen se ladinge hebben, maer voor dander niet, ten waer t' selve met

catoen wilden laden, dat ons den tijt zal leeren.

De Hr. Directeur van Hasel doet alle deligentie om tegen onse weder-

comste alhier het geordonneerde voor de Zuijt claer te hebben om
vroech van hier costij te coomen, als niet en twijfele, hij zijn Ed. met

de noves van hier largo adviseert, waeraen mij referere, als voor desen

om reden gedaen hebbe.
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Hiermede

Erentfeste Manhafte Achtbare wijse voorsinnige ende zeer discrete

E. Ed. Hr. wil U Ed. naer hartgrondel, groetenisse ende een geluck-

salich nieuwe jaer geluck in U Ed. Regieringe gewenst hebbende, in

de protextie des Alderhoochsten bevelen, desen 3 Jannewarij Ao. 1629

opt tschip Wtrecht, leggende op de Reede van Suhalij.

U Ed. dienstwillighen dienaer

P. V, d, Broecke.

CCXLVII. JAN VAN HASELL, SOERATTE 10 JANUARI 1629^).

't Bovenstaende is coppye van dien, gesonden met het jacht Zeeburch,

op 5e Decemb. passato, geladen met 111 packen cleeden, costi ver-

trocken. Desen gaet per via de Choromandel om U Ed. soo by alle

gelegentheyt t' gepasseerde alhier te deelachtigen.

t' Sedert syn in taffveerdighen van de vloote nae Persia grootl. ver-

achtert ende niet weynich becommert geweest overmidts de tardance

van den Ambassadeur Mousabeeck, die eyndelyck den 18en Decembr.

hier verscheen ende op t' alderuijtterste met geen cleynne moeyte aen

boort gekregen hebben. Ondertusschen syn hier van alle plaetsen soo-

veel moorsche goederen overhoop gecommen, dat men met deselve

geen raet en heeft geweten wegen onse schepen (die doch cleijn ende

meest geladen waeren) en hebben haer hierinne te diennen niet soo wel

connen excuseeren, ofte en syn de groote alhier tegen ons seer gestoort

geworden, sulcx dat onder ander den sabandar, seer heftich uijtvae-

rende, hem niet en heeft ontsien in presentie van veele princepaele

deser stede ons de poort te wysen, seggende, bijaldien desen wech uijt

wilden, wel groote reden hadden ons vertreck aen den Coninck te ver-

soecken, als sulcke die niet en sochten dan alles t' incorporeeren ende

de haere overall uyt te vaeren, niet sooveel als een vijlen handel van

toebacq, rys ende ander cleynicheyt in Persia dienstich, off men trach-

ten se nu haere gemeynte t'ontrecken, daer wy om soo treffelijcke

negotie, als hier doch buijten all t' selve wel doen conden, behoorden,

gelyc als deen handt d' ander wassende, de haere mede behulpich te
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syn met veel hier te lang te verhaelen omstandicheden meer. Dit liet

sich (als oft onsen handel, jaa selffs ons schepen geen meester waeren)

all watt vreempt ende voor een eerste begin seer hardt aensien, my

bedroevende over dese al te grooten vrijposticheyt, oordeelende hier

eennen verweenden ofte schier bedorven staet t' aenveerden, ofte de

saecke in veelen een ander plooye genomen hadde, als den dienst der

Compa. wel scheen mede te brengen, waerover nochtans te bethoonen

onsen goeden will ende meyninge, haer soo wel een gedienstich vrient

als de heer Commandeur vanden Broeck (van wiens offitieuse accomo-

datien haer ten hoochsten waeren bedanckende) wilden syn, goetvon-

den haer voor eerst contentement te geven ende t' hunner hulpe soo

veel te doen, als mogelijck wass. Invoegen dat soo allengskens ingeleyt

synde, eerst by t' vertoeven van den Ambassadeur Mousaheeck ende

nae bij d' inportuniteyt der mooren, waerdoor niet alleene, tottdatt het

ledige in onse schepen ge\ailt, maer oock nae eennich moors vaertuich

(opdat het gelyckelyck met d' onse verseijlen mochten) hebben moeten

wachten, waerover gemelthe vloote eerst den 6en deser heeft connen

vertrecken, twelcke hier soo watt in tlange aenvoere om te bethoonen,

hoe leedt ende verdrietich mij dit vertoeven geweest is, doch niet mogel.

te beteren, oock watt ncersticheyt daertoe gedaen hebben.

D' Engelschen zyn oock niet vrij geweest, die nae haer selffs be-

kentenisse geen last off oordre, gelyck oock seker is, coopmanschappen

noch contant en hadden dit jaer hunne vooijadgie nae Persia te doen.

Hebben de Mooren op haer versoeck eerst vijff schepen toegestaen,

t' seste (beneffens drie andere nae Engelandt gedestineert) hebbe mede

t' haeren welgevallen opgehouden ende hun toegevoecht, die alle be-

neffens d'onse, gelaeden met moorse goederen, nae Gambron ver-

trocken syn. Hiertoe schenen d'engelschen van de mooren beweecht

ofte gedrongen wierden. Ondertusschen is haer niet beters noch dien-

stiger geweest als haere ledige schepen te vullen ende by dien middel

voor de vracht mitsgaders den halven toll, haer in Ormus ofte Gambron

competeerende, aen contant te geraecken. Zoo en heeft het dies niet

te min met d' Engelschen hier seer groote dingen geschenen, haer wel

ende ons seer quaelyck te pass comende. t' Heeft er dese reyse soo

mede deur gemoeten, in toecomende verhopen een beter. Godt geve,

de vloote maer een spoedige reyse hebbe ende in Percia maer cortt en

maecken, hier, met lyeff hier weder arriveerende, sall alles wel claer
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syn, wij en sullen nae geen caffillas hebben te wachten, t' dienstige voor

t' Vaderlandt van nu aff all gereet ende met het geeyschte voor de

Zuijt vast besich zynde, t'wyffelende, ofte en sall alles wel veer-

dich zyn om de vloote in tvoorste van Apprill nae Battavia te depes-

scheeren, waermede, byaldien het Sr. Visnich niet en failieert, soo

grooten quantiteyt syde, als vermeynt heeft by den anderen te sullen

hebben, U Ed. een treffelyck retour te verwachten heeft, Godt laete

het behouden overcommen.

Van den viandt en verneempt men niet sekers, tott de vyff galioenen,

waervan de spraecke gegaen heeft, in Goa gereet gemaeckt waeren,

seyt men, drye nieuw uijt Portegael gecommen syn, waervan de twee

weder terugge nae Europa gingen, waer met de reste henen syn ofte

gaen sullen, en weet men niet. Nae Muscadt hebben veel volcx ende

ammonitie van oorloge gevoert. Off t'selve tott versterckinge dier plaet-

sen, uijt vreese van d' onse en d' Engelschen daer yets mochten attentee-

ren ofte om haer vloote, daer wesendc, te versien, is qualyck te raden,

hebben over weynich dagen met 16 fergatten hier binnen de revier ge-

weest ende [een] Engels scheepken, dat weleer van haer verovert ende

nu wederom vertimmert was, meynende hetselve buijten te brengen,

overvallen ende in den brandt gesteken, waermede d' Engelschen wel

32 persoenen ende onder deselve haer meest ende beste timmerluyden

verlooren hebben, mitsgaders twee bargen met moorse goederen, daer

die van Suratte oock wel 100000 ropias by verliesen.

Uijt vreese van nae t' vertreck der meeste schepen hier binnen de

oom van den viandt te mogen besocht worden, hebben d' Engelschen

niet alleene devoir gedaen haer schepen met d' onse nae Persia te doen

verseylen, maer oock hunne drye resteerende nae Engelandt gedesti-

neert, mede gelyckelyck vertrocken, voor soo van alle sorch te mogen

bevrydt zyn.

Corttelyck is hier van Agra aengecommen eennen Sr. Allaert Vester-

man, compt over Alleppo te lande deur Persia ende Hindustan herr-

waerts, van meyninge, soo t' schynt, met d' onse off de Engelsche sche-

pen derwaerts te commen, dat hem met een cleyn ofte matich carge-

soenken op s'Compaes. schepen wel sullen derven toestaen, maer hier-

inne te breedt weydende, vreese, U Ed. mishagen mocht, meyne, ons

oock de ruymte, sCompaes goederen geladen synde, niet seer overschie-

ten sall, niet anders hebbende, dat meriteert, besluijtt etca.
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Hiermede

U Ed. Erentfesten manhaften wysen ende gestrenge Hr. reverente-

lyck gegroet, de bescherminge des Alderhoochsten bevelen, op tNeder-

lants compt. Suratte desen lOen Jannuarij Ao. 1629.

U Ed. dienstsch. dienaer

Jan van Hasel,

CCXLVIII. TRANSLAAT VAN EEN BRIEF VAN OYA BERKELANG
NAMENS DEN KONING VAN SIAM, 18 JANUARI 1629 '),

Oprha Tsij Acraij Amathia Noucktsich Pipphit Arattuart Bhaijck

Lehursa Tsipbedi wenst den Ed. Hr. Jan Pietcrsz. Coen, Gouvr. Genrl,

over de Nederlantse macht in India, zijnen groet,

U Edts. seer aengename missive sijn met de compste van de twee

HoUantsche schepen alhier aen den ouden Opra Tsij Arac ") wel be-

handicht. t' Was sijn Ed. een groote vreuchde, U Edt. de missive van

Uwen Prince nevens de geschencken soo spoedich naer haer arrevement

in Battavia herwaerts gesonden hebt, maer in tegendeel wast sijn Ed.

seer verdrietel. U Edts. gesanct ') op d' herwaerts compste overleden

was, diesniettemin heeft sijn Ed. naercomende U Edts. recommandatie,

terstondt sijne Magest. t'arrivement van de missive des Prince van

Hollandt aengedient ende ordre gestelt, deselve opgebracht ende op

t' eerlijxste, doenelijcken zijnde, spoedich overgelevert is, waertoe sijn

Ed, den coopman Adriaen de Marees ^) nevens den ondercoopman

Joost Schouten ^)
, als persoone, de costume van dit rijck best bekent

sijnde, gebruijct heeft.

De missive ende geschencken van Zijne Vorstel. Genade van Hol-

landt hebben Zijne Magestt. boven maeten aengenaem geweest, een

groot ende onutspreeckel. genoege daerin hebbende, U Edt. met een

gunstige genegentheijt over t' spoedich toesenden bedanckende, sijne

Magestts. genegenht. ende wille was terstondt weder een missive aen

Zijne Vorstel. Genade te senden, maer sieckel. sijnde, conde zoo veer-

dich sijn goede meijninghe geen voortganck geven, t' welcke de ooir-

saecke is, dese saecke wat langer, als wel wenste, aengeloopen is.

Ende alsoo Zijne Magestt. dese werelt verlatende, naer den Hemel

in glorie vertrocken is, in wiens Rijcqen sijnen zoon ") als rechte erve
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gesuccedeert is, hebben wij, nieuwel, in dit ons ampt tredende, de

missive van sijn Vorstel. Genaden aen sijne Magestt. gepresenteert,

welcke niet minder als Sijne Magestts. vader hoochloffel. memorie sich

daerin verblijt ende grootel. vernoecht heeft, eendeels bedroeft sijnde

over den doot van den gesanct, door U Edt, met de princel. missive

herwaerts gesonden, in welcke besendinghe, door U Edt. ordre gedaen,

sijn Magestt. een groot ende goet genoegen heeft, waervoor wij U Edt.

in sijn Magestts. name seer vriendel. sijn bedanckendc, te meer omdat

U Edt. van sijnen prince t' Gouvernement van Zijne Vorstel. Genadens

landen in dit deel der werelt bevolen zijnde, d' rechte ooirsaecke ende

t' voetsel van vrientschap tusschen twee soo grootmachtige potentaten

sijt, dit U Edts. doen is onder vrienden nootsaeckel. twelck van outs

bij alle vrientlievende Heeren, die in hoogen staedt als U Edt. gestelt

sijn, achtervolcht is.

Altijt heeft sijne Magestt. hoochloffel. memorie een goede genegentht.

tot de vrientschap met sijne Vorstel. Genade, U Edt. ende alle de

Hollantse natie gehadt, even soodanigen wil ende genegentheijt heeft

dese onsen tegenwoordigen Coninck, begerende in alles de voorige

vrientschap t' onderhouden ende oock te vermederen, tot welcken

eijnde sijne Magestt. sijne missive beneffens desen aen Zijne Vorstel,

Genade is sendende, vertrouwende, gelijck wij oock versoecken, U Edt.

wt den name van Sijne Prince in de oude vruntschap volharden zult.

Soo U Edt. sijne dienaers ofte ijmandt van de HoUantsche natie om

te handelen herwaerts gelieft te senden, dcselve sullen door den wille

van sijne Magestt. ende onse bereijde genegentht. als voor desen wel

onthaelt ende getracteert worden, verhopende, U Ed. geen andere als

goede ende bequame persoonen tot bevelhebberen herrewaerts senden

zult, ten eijnde d' oude vrientschap tusschen de twee natiën onderhou-

den ende vermeerdert werden mach.

Sijne Magestt. heeft nevens Zijne missive aen Zijne Vorstel. Genade

dese volgende geschencken daerbij gevoecht, verhoopende, dit in tgoede

aengenomen sullen werden.

Een gout swaert ende de schede, met robijnen verciert, tgout weecht

10 tail Siams,

Een vergulde assagaije, t' gout, daeraen sijnde, weecht 4 tail.\

De schede tot d' assagaije, met robijnen verciert ende i 8^4 tail

t' gout weecht 4|4 th., /
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Een Chiams mes ende de schede, met robijnen verciert, t' gout weecht

31/2 tail.

10 st. goude ende silver laecken,

10 st. damasten,

10 st. platte damasten,

10 st. satijnen,

10 st. armosijnen,

Sa. 50 st.

Wij senden U Edt. hiernevens ses stucx stoffen, vriendel. versoec-

kende deselve niet naer de waerdije, maer naer ons goede hardt in

tgoede t'accepteren.

CCXLIX. GEORGIUS CANDIDIUS, SINKANG
1 FEBRUARI 1629').

(Afgedrukt Zending III, p. 44—48, voeg in p, 46 r. 18 v.o. tusschen

,ende" en ,,haer" ,,bij", lees p. 47 r. 9 v.o. voor ,,Ilia" ,,Ilio"),

CCL. PIETER NUYTS, KASTEEL ZELANDIA 4 FEBRUARI 1629 ^).

Ed. manhafte Genereuse Heere.

Onsen laetsten was 26en Octobr. pr. t' jacht Batta. daermet U Ed.

een cargasoen van zyde ende Chineesz. waren, beloopende ƒ 277572//

15//12, als by nevensgaende copien te sien, is toegesonden, hopen

noch tydtlyck de vaderlantsche retourschepen beloopen ende U Ed.

alles accordo ende a contento bevonden sullen hebben, tselve te ver-

staen sal ons aengenaem wesen.

T'onser aller groote verwonderinge syn tot dato egeene schepen

wl Japan alhier verschenen, niet connende dencken, ofte verdreven,

verongeluckt ofte wel opgehouden syn. Soo niet eenige voor desen bij

sijne Ed. te voorschyn syn gecomen, duchten d'onse in Japan geen

contentement connen becomen ende dat Srs. Neyenrode ende Muijsser,

boven in Edo sijnde, haer affscheijt niet connende obtineren, beneden

in Firando niemant de depesche afflaedinge derselver vertrouwt wert
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ende ondertusschen sitten hier ende U Ed. costi in tverlangcn, oftewel

dat Sr. Neyenrode, hebbende laten verluijen, geene restitutie van de

200 pi. affgedrongen syde becomende, met des Compes. ganschen om-

meslach wt Japan te willen vertrecken, hem t' selve van hoogerhandt

wt hare grootsicht. ende arrogantie gelast ende bevolen is, opdat niet

luijtbaer werde bij vreemde natiën, Siammers, Portugiesen etc. de Hol-

landers vrijwillich wt Japan geretireert hebben. Wij hadden nochtans

geschreven, als U Ed. wt de affgesondene missiven, hopen, voor dato

geremarqueert sullen hebben, dat de restitutie gemelter zyde soo mo-

dcratel. ende getempert souden procureren, dat altijt de handelsplaetse

voor de Gompie, openbleve, vertrouwende, wanneer maer onser naties

aengenaemht. door de dervinge ofte cessie derselver conde gevordert

ende geprocureert werden, U Ed. mogel. geene rigoreuse affpraminge

soudet ordonneren. Nu wy connen niet sekers weten, wat hierinne ge-

besoingnert mach wesen, ondertusschen hebben niet nagelaten alomme

te vernemen, wat tijdingen wt Japan in China luijtbaer waren, doch

niet sekers ende daer fondament op te maecken is, verstaen, alleenl.

dat in Hoccheo eenige joncqe, wt Nangesacque gearriveert sijnde, rap-

porteren, dat de Hollanders den keyser ofte rijcxraden eenige geschrif-

ten overgelevert hadden, waerop de partij (Phesedonne namentl.) te

antwoorden geordonneert was ende, soo sy vorders seggen, souden de

Japanders bij de raden hart aendringen, dat sy hier paisibel. souden

jaerl. (als voor onse comste) mogen comen negotieren, jae verder tot

haerder volcomen securiteijt een fordt t' haren coste opwerpen. Doch

alsoo op de tijdingen der Chinesen niet veel fondaments is te maken,

connen sijne Ed. niet seeckers oock daer aff geschrijven, altijt dit con-

nen sekerlijck (soo niet eenige costi sijn gepareceert) affmeten, dat,

ofte d' onse zullen geheelijck ende gesamentlijck van daer comen ende

haer retireren, ofte haer is sulcx van hoogerhant (als voren geroert)

gelast ende dat eer alle schulden geinnet (om niets wt te laten staen)

ende alle schepen met den campher, coper ende andere noodige waren

volladen zijn, t' laest van dit mousson wel mochte verloopen, eer

souden affcomen, ofte ten laetsten dat die door het hoff tot een goede

ofte quade discisie der questien opgehouden werden, opdat mogelijck

niet met onseeckere advijsen d' wtspraecke der keijsers souden schijnen

te contrarieren ende des Compes. staets aengenaemheyt ofte onaenge-

naemheyt, vasticheijt ofte swackheyt U Ed. dubieusel. aensch. Den tijt
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sal ons hier aff de waerheijt ende seeckerht. moeten subministreren.

U Ed. sal ons ampel, dienen te ordonneren, soo eenige Japandrs.

hier weder qiiamen te verschijnen, hoe verre deselve sullen in den

handel licentieren, want, soo haer van den keijser ofte rijcxraden toe-

gestaen wert herwaerts te comen handelen soo ende gelijck wij in

Japan, sullen t' selve ofte moeten gedoogen ofte wt Japan ons retire-

ren, t' Schijnt, sijn Ed. wel soude inclineren voor eenen tijt Japan te

verlaten liever als de coopl. wat in te willigen oftewel in verdere

questien ende dachten met haer te vallen, maer t' is dan aen d' ander

sijde weder onseecker, wanneer sijne Ed. naermaels Japan weder voor-

name te besoucken, ofte oock ontfangen souden werden, behalven dat

d' Ed. Hecren Majores seer lancksaem de gehoopte vruchten, jae geene

behoorl. van den Chineeschen handel zullen trecken. t' Is waer, als U
Ed. t' voorgaende saisoen geszn. hebben, sonder des nieuwen handels

deteriment de authoriteijt der Japanders hier niet can gelicentieert

werden, maer overleggende de ongemacken van t' eene ende t' missen

der prof f ij ten van t' andere, sal dit t' geene verre excederen, daer-

beneffens Japan verlatende, sullen altijt gediscommodeert wesen van

behoorl. comptanten, nochte sal de Compie. de goederen wt China con-

nen verswelgen ende willen wij die onopgecocht laten, sullen de coopl.

nootsaecken andere marckten, Manilha, Macau, Kelang, jae Japan

selffs openbaerl. te besoucken, daeromme mogen wij sijne Ed. met ons

advijs dienen, behoorde men in alle mannieren te betrachten, dat de

comertie op Japon voor de Compie. open bleve, al soud men hier van

sijn recht een weijnich moeten wijeken. Veel is de Compie. aen Japan

gelegen, men can onder den duijm met behendicheijt wel arbeijden,

datter voor de Japandrs. weijnich te avanceren sal syn ende eerlange

van selffs achterblijven, doch soo sijne Ed. eenige notabelder conside-

ratien hadde en daeromme resolveerden wt Japan absolutel. ons te

retireren, wij sullen alles in conformite Uwer Edts. ordre ten meesten

dienste van de Compie. trachten te effectueren.

Soo noch maer twee jaren achtervolgens met treffel. cargasoenen

Japan mogen besoucken, twyffelen niet, ofte sal het inlandsch fundts

in dese quartieren sulcx accumuleren, dat daerna van Java geen

merckel. contant sonderlingen tot ordinario empleo der vaderlantsche

retouren vereyscht sal werden, maer wt de conquesten ende winningen

t' meerendeel jaerl. voort comen connen. Dat alsoo sijnde, sullen eerst
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te rechte U Ed. ende d' Ed. Heeren Majores de avantagien van Japan

ende gehoopte proffijten wt China gewaer werden ende gevoelen. Syne

Ed. gelieve ons ten goeden af te nemen, dat hier over soo ampel,

schrijven.

Door de tardance van Japans cargasoen vallen vrij verlegen van

rys, U Ed. hebben ons te veel sober van Java gesecoureert, vk'ij eijschten

maer bij provisie 150 lasten ende sijn geen 40 gesonden, tschijnt sijn

Ed, neffens ons op t' ontsett van Japan oock volcommentl. gesteunt heeft.

Om in wtterste noodt niet te vervallen ende de schepen wt Japan ofte

immers t' wtterste van dit mousson te connen verwachten hebben hier

te lande ontrent 250 balen met groote moeijten ende in China 150 balen

[rijs] ofte padij ingecocht ende present is noch een ondercoopman in

Aimoy ten dien fijne, soo deselve niet hadden becomen, wij waren in

extremiteijt vervallen. Van desen dach sijn noch voor . . , maenden

daervan versien, wat quantiteijt pr. desen eijschen als voerders van

alles tot den ommeslach noodich, gaet hierbeneffens de lijste, wij

hebben alles op tnaeuwste gemandt. gestelt ende overslagen werde,

waeromme sijne Ed. gelieve d' affsendinge sekerlijck te gelasten.

Op 14 November hebben twee groote joncqen met 34 hollanse coppen

op tvaerwater van Kelang Tamsui ende Hoccheo tot op ulo. Janeio. te

cruijssen wtgesett, waeraff noch geene wedergekeert is. Eenige Chi-

neesen willen ons seggen, dat deselve, twee Portugesz. navetten ge-

rescontreert ende vermeestert hebbende, door storm, te weten een

derselver joncqen neffens de twee navetten vergaen soude sijn ende

dat dicht onder de wal, sulcx dat d' eene voorsz. joncqe gestrant ende

d' ander beneden Chincheo noch cruijssen soude, maer, gelijck voren

gesecht, de Chineese tijdingen niet veel gelooffs meriteren, gelieve sijne

Ed. dat oock moderatel. aen te nemen.

Pr. voorgaende hebben wijdtloopich ons gevoelen, wat de Compe.

aen dese plaetse gelegen is mitsgaders der noodige fortificatien, geszn,

niet twijffelende, ofte sijne Ed. sal t' hem wel laten gevallen ende

sonder dilaij alles naer eijsch in twerck te stellen ons ordonneren, wij

seggen sonder dilaij, want terwijle men tot Roomen met veel deli-

bererens besich was, wert Aguntium van de Cartageniers ingenomen

ende daeromme in gelijcke occasie, seght Cicero seer wel, hoc animo

esse debes, ut nihil huc reijcias neque in rebus tam subitis tam.que

angustis a senatu consilium petendum putis, ipse tibis sis senatus quo-
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cumque te ratio reipub, ducet sequare, ad plancum aepi. 16-), daerby

hangende illud tibi promitto quidquid a te facturum, id senatum non

modo ut fideliter sed etiam ut sapienter factum comprobaturum ibid,

wij willen dit op ons niet deriveeren; alleenl. versoecken, ons schrijven,

sulcx als betaempt, bij U Ed. obtineere het gevoelen van de Heer

Courten '), dat sijne Ed. ons obijcieert ^) met ernst, jae overtollicht. in

de vergaderinge der seventhiene gedreven, namentl. dese plaetse te

demanteleren, t' garnisoen (om de costende last halven) lichten, de

Chinesen op Java locken etc. vertrouwen wij meer wt eene begeerte

van spaersaemheijt ende proffijt tot de Compie. als tot derselver on-

dienst te sijn gesustineert. U Ed. ende wij, die in loco sijn, connen seer

lichtel. sulcken sustenuen tot contento van d' Ed. Heeren Majores

bondich ende grondich wederleggen ende daerdoen dat, soo sulcx in

twerck gestelt werde, ondienst ende schaden souden volgen. De Heer

Courten ende andere hebben groote kennisse van vele saecken, niet

van alle, wij kennen sijne E. soo geraisonneert, dat altijt reden plaetse

geeft ende soo niet, d' Ed, Heeren Majores, die beter kennisse van

Hare Edts. stant ende staet alhier hebben, doen voorsichtich syne

sustenuen ende persuasien verwerpen. Oncosten eviteren ende spaer-

saemheijt gebruijcken moet niet alleen bij alle des Compes, dienaers

(volgens U Edts. goede, noodige ende sorchvuldige recommandatien)

beherticht werden, maer oock de excederende berispt, verstaet, wan-

neer niet voorderl. syn, emaer gelyck in eenige den exces, alsoo is in

andere de achteloosheyt ende slappicht. te misprijsen, met smerten

bevint het syne Ed. ende de Compie. in Banda; idem sal de Compie.

alhier (hoewel sijne Edt. segt niet te weten, ofte den Commandeur de

Widt ofte wij in desen gelijck hebben) volens nolens gewaer werden,

ten minsten gelieven sijne Ed. den geringhsten aller wederkeerende

persoonen te gelooven, wij sullen bij t' voorgaende alleenel. dit vougen,

dat ons (onder beter advijs) dunckt, den Spangiaert moet dese plaetse

occuperen ende Kelang behouden, ofte sien gebaeckent hem Molucques

ende Manilha selffs te verlaten, sijne overgroote machtige ende rijcke

cap.len mogen niet langer (als nu t' meerendeel eenige 2 a 3 jaeren

geschiet is) stil liggen ende Kelang vermach niet alleen gerequireerde

retouren wt te leveren, wat wilter ten laesten wt volgen, Godt jonne,

in den tyt onses aenstoots bestaen mogen, amen.

Corts naer wij van China laest sijn wedergekeert, is Icquan voor den
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Combon in Hoccheo ontboden ende verschenen, in wiens affwesen een

van sijne raden ofte Capiteijn Quitsicq ') (apparent gemiscontenteert

sijnde) met het meerderendeel sijner joncques ofte navale macht wt

Chincheo gevlucht is ende de novo op een rooven (naer aengeboren

aert dier natie) aengestelt ende is op dato, soo men seght, over de 400

joncques sterck, in voegen dat apparent grooten affbreuck aen t' landt

sal doen. Eenige sijnder vrunden hebben ons versocht, dat hem vrij-

geleijde mocht gewerden, hope gevende, de wapenen soude affleggen

ende niet weijnich joncques hier verschijnen, t' is hem toegestaen onder

reserve, soo de Compie ergens in beschadicht hadde ofte naermaels

vercortede, behoorl. de interesse sal repareren. Maer wij meenen, dat

het weijnich vruchts sal wercken. Door sijn swermen ende rooven

durven de cooplieden niet overcomen, sulcx dat t' sedert t' vertreck

van tjacht Batavia geene ofte weijnich negotie hier is gevallen, doch soo

schoon hier verschenen, soo syn wy soo destituijt van compthen. dat

op heden niet meer als ... ra. by cassa hebben, als wt neffensgaende

ballance geHeve te beoogen. Icquan ende andere hebben partye penn.

gedaen, waervoor dagel. de leverantie toeseggen, excuseren haer, dat

gemelte Quitsicq in tvluchten seven volladen joncquen, herwaerts ge-

destineert ende twee naer costi, met alderhande coopmanschappen

metgenoomen heeft. China sal in eeuwicheijt van dat gespuijs niet

verlost syn.

Van Kelang Tamsui is t' sedert onsen jongsten niet naerders ver-

nomen, waeromme aen tvoorgaende ons gedragen, d' Ed. Heeren Ma-

jores ordonneren serieusel. by alle wegen t' selve te occuperen ende

syn de insichten ende moverende oorsaecken goet, maer ons dunckt

(behoudens Uwe Edts. benevolentie t' onswaerts), dat hare Ed, omme-

slachs genouch in India hebben, jae meer als met de swacke ende teere

Cap. ten behoorl. can waergenomen worden. Wat wilt men sich dan

verder extenderen, daer doch grooter belastinge van schepen ende

volck wt staet te volgen; edoch wat hooger ende verder insichten bij

hare Ed. ende U Ed. dienaengaende sijn, connen niet divineren, als

degene dewelcke in onsen voorgaenden aengetogen mochten hebben,

sullen daeromme hieraff verder niet roeren.

Groote vragen hebben wy naer nagelen, maer alsoo deselve in

tpatria op hooger pryse syn ende de plaetsen van innewaerts (voor-

waer) seer soberlijck wtleveren, sullen dit saisoen geene eysschen,
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maer soo costi geene joncques verschenen syn, mach wel 150 off meer

lasten peper gesonden werden, wy hopen deselve met advance te

vertieren.

Wy hebben hier een Compes. dienaer, hem met de vuijle sonde

verlopen hebbende "), metter doot gestraft. Godt de Heere gonne, desen

grouwel daermede mach opbouwen, dat niet te hopen is, want souden

wy de Chinesen die daermede besoedelt syn, in gelijcken forma

straffen, daer bleve geene levendich.

Wy hebben goet gedocht dese advijsen met den generalen eysch

U Ed. tytl, van hier te seinden, opdat U Ed. sekerl. mochten gewerden

ende oock omdat het voorder mousson dit saisoen wel ses weken

vrouger als t' voorgaende jaer doorgewayt heeft, het onseker is, ofte

de laeste advijsen, die op de comste van de Japanse retouren sullen

ophouden, oock Java sullen connen becomen.

Hiermede etc.

Datum Zeelandia 4en February Ao. 1629

Was onderteekent

U Edts. allen

Pieter Nuyts,

CCLI. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA
5 FEBRUARI 1629 ').

Ed, Erntfesten, Manhaften wijscn voorsienigen ende seer discreette

Ed. Heere.

Den 5en Decembr. met het schip Schiedam was mynnen jongsten aen

U Ed. Tseedert is op 2en deeses alhier geariveert Wapen van Hoorn,

dat sijnnen tijt vrij langer in Sjengelij heeft toegebracht in tversamelen

van den rijs, als wel gehoopt ende gemeent hadden ende sijn mede-

gegeven instructie medegebracht, t' Schijnt, eerder niet heeft connen

geschieden, gaet met 170 last rijs ende voorts hebbe t' selve gevult

met 506 packen cleeden ende 65 packen cattoene garen, t' samen mon-

terende sijn ingeladen cargasoen ƒ 164307//2//9, gelijck breeder bij

nevensgaende factura te sien is. Godt almachtich wil t' selve spoedich

bij U Ed. in salvo laten coomen. Hier sijn noch wel pertije cleeden
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gereedt als in Tegenampatnam als oock over 230 bhaer geraffineerden

salpeter, dan dit schip heeft geen meer connen laden of inneemen, den

Cameel hadden wij lange verwacht, dan t'schijnt hem de lucht in

Aracan te soet ende, soo nu verstaen hebbe met de jacht den Haringh,

die in compe. dit schip Hoorn gaet, soude Marinus Louwijsz. van mee-

ninge sijn den Cameel van Aracan recht door nae Batavia te senden

sonder deese cust aen te doen, dat voorwaer al te slegt sal coomen,

hier op de Cust soo schoonnen perthye cleeden ende salpeter moeten

leggen blyven. Hoe U Ed. dit gevallen sal, can wel afmeetten, dat men

den Cameel daer bij vijf maenden hout leggen om wat rijs ende noch

onseecker, of becoomen sullen ende eerst den Heeringh laet afladen.

Hadden sij maer den rijs, die in den Heeringh is, in den Cameel ge-

scheept ende hem spoedich daermeede nae de Cust gesonden, t' was

een gewenste saecke geweest, nu vreese ick, dat het beijde wel missen

mocht, valt vast laet, den mousson begint hier te weijffelen, sij samelen

noch al in Aracan, wij blijven hier van ons goet voorneemen ver-

steecken, den jacht den Jager, die ick soo hoogelijck belast hadde in

December weder naer de Cust te senden, gaen ende belooven die den

Cooninck tot dienst nae Peguw. Ick belaste by instructie, hun meede

gegeeven, geen timmeragie of oncosten daer aen te doen ende men is

vast in Aracan doende met daeraf (conde men) een schip te maecken,

dat, soo ick uijt die van den Haringh verstae, noch niet gedaen can sijn

ende wij moeten soo den Jager hier oock missen, die soo noodich hier

van doen ende daer op vast onse reeckeninge gemaeckt hadden. Wat

schade ende achterstel dit de E. Compa. bijbrengen sal, vreese, te veel

ende te vrouge gewaer sullen werden.

Wat voorders in Aracan is gepasseert, sal U E. pr. fluijt Edam, die

op 20en December van daer nae Batavia vertrocken is, hebben ver-

staen. Coppie van messijve, door Sr. Louwijsz. geschreven, gaet hier-

neevens, waeraen t' vordere diesaengaende gedrage. De Sjelias schijnt

meede niet hebben connen meer als een becoomen ende die noch ver-

suijmpt of verongeluckt, dan mijns oordeels is daeraen weijnich ge-

leegen, als sijnde soo bequaem niet, als ick achte, U Ed. wel voor is

gedragen, want sijn seer ranck, t' sijn geen seijlders, moetent al met

roijen hebben ende dat van volck, die daer op gewent ende geleert

sijn, weijnich weer can der uijt gedaen werden. Ick houde de Javaense

prauwen bequamer.
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De twee scheepen des Coonincx van Aracan, in September van

Palliacatta nae Aracan geseijlt, hebben hun reijse niet connen winnen

door contrariewinden, het cleenste, coomende terugge, hebbende al

t' lant Aracan in tgesicht gehadt, is tussen Ponto de Penne ende Cariera

gestrant ende gebleeven ende alles is van die van tlant genoomen, dat

gebercht was, alsoo in tdievelant stranden, doch den Cooninck hadde

daer seer weijnich inne, was meest perticuliere Aracanders, niet meer

als ontrent 300 pa. aen cleeden voor den Cooninck, was maer een

cleen wrack. Alle Coonincx retour, bestaende in gout, cleeden ende

eenige slegte diamanten, t' samen 15 a 16 duijsent pagoden monterende,

was in tgroot schip, dat op de Cust Sjengelij in Vijsagapatan vervallen

was, daer het schip Hoorn vondt, die hem een touw ende ancker bij-

sette, hadde anders aparent meede verlooren geweest ende is nu ver-

leeden 12 dagen hier weeder gecoomen. In de toecoomende maent sal

t' selve naer Aracan weder sijn reijse aenneemen. Dat behouden over-

coomende, sal den Cooninck wel fernoucht sijn ende sal dan sien, wat

voor hem hier gedaen hebben ende sal niet ons, maer Godts weeder

ende windt oock de naerlaticheijt van sijn volck, die ick altoos vrouger

te vertrecken aenporden, dat, alsoo ick in September nae Maslipatan

ginck, niet deeden, hebben toe te schrijven.

Het Engels jacht de Swaluwe quam 18en passado hier voor Pallea-

catta om de 52 packen, die hier van hun lagen, in te neemen, ginck

doen weeder nae Arimagon, hadden eerst in Maslipatan geweest, dan

maer 20 dagen geleden sonder yets aldaer gelost te hebben of aen lant

te gaen. Wij hebben hier uijt hunlieden verstaen, dat se hun op de

mooren willen revengieren ende hun schulden met force op de mooren

soucken, seggen, ontrent 10000 pa. uijtstaende hebben in Maslipatan,

doch sullen eerst met hun jacht voor MasHpatan loopen ende den

gouverneur der moorren voorhouden, of wil doen betalen ende bij

weijgeringe van dien sullen hun betalinge self soucken. Het groot

schip des Cooninc van Aracan voorseijt, dat teruggegecoomen is,

hadden d'Engelsz. aengehaelt ende voor Arimagon gebracht, mee-

nende, een moors schip was, niettegenstaende d' onse van tjacht Vlie-

landt, daerbij synde, hun verclaerden ende verseeckerden, dat t' selve

des Coonincx van Aracan was ende geen goederen als van hem in

waren, oock mijn briefen aen den Cooninck, daermet geschreven,

thoonden, t' most evenwel naer Armagon, daer coomende ende sij van

97
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de cooplieden de terra seeckerlijck verstonden, het voorsz, schip van

ons was afgesonden, Heten t' selve varen ende nae Palliacatta coomen,

naerdat de boorse, daer den brief an den Cooninck van ons in ver-

seegclt was, opgebroocken hadden. Sij hebben den neijcq, die over

Arimagon heerschet, belooft, dat se geen scheepen, coomende uijt

Sjengehj of Orixa naer Paleacatta met mantimentos, gehjck alle jaren

gewoon sijn, sullen laten passeeren, dan alle in Arimagon aenhalen om

soo d' incompst off tollen van den neijcq te vergrootten, waertoe sij

een sloupe hielden ontrent Ponto de Penne, passende op alle scheepen.

De cooplieden van Palliacatten vielen daerover aen ons clachtich, als

hebbende self de scheepen meest afgeladen, daerinne dat se soo tegen

hun danck werden aengehaelt. Dies wij t' samen resolveerden t' jacht

Vlielant oock aen Penne te houden om alle scheepen, die nae Pallia-

catta wilden, te sigureeren ende niet toe te laten, d' Engelse eenich

gewelt die aen souden doen, alsoo deese plaets meest met dien handel

hun geneert ende bij faulten ende het missen van de mantimentos hier

grootte dierte onder de gemeente veroorsaecken soude, dat meest op

de schilders ende weevers aencompt, die dan door dieren tijt alles

opeetten, dat in handen hebben ende compt dan alles tot laste van

onse cooplieden ende eijndelijck de Compa. die daerbij door verloop

van deselve de schade hebben te verwachten. Voorwaer in sulcx be-

toonen d' Engelse, of onse vijanden waren, soeckende toevoer ons af

te snijden ende t' volck van hier doen verloopen, wij sullent wel sacht-

sinnich aensien, maer evenwel ons recht soucken te maintineeren ende

toesien, ons niet sullen vercloucken. Coppie van instructie, dito jacht

meedegegeeven, gaet bij deesen, daeraen t' verdere diesaengaende

gedrage.

In Arimagon, naet hem laet aensien, sullen d' Engelsz. met t'

maecken van hun fort, als althoos geroepen hebben, niet voortvaren,

maer hun met het huijs alleen, daerop ontrent 30 man houden, laten

genougen ende, nae verstae, beginnen al wat by den neijcq te stincken,

hun groot opgeeven volcht weynich nae. U Ed. sal noch hooren, hoe se

aldaer sullen geplaecht ende geschrobt werden, maecken ons leelijck

uijt bij den Neijcq, seggen, wij alle als hun Coonincx slaven sijn ende

geen scheepen naer Indien of oock uijt Indien sonder hun Coonincx

wille moogen senden, dat oock die neempt, als wil ende veel vijleynige

clappernien, die dagelijcx volgens hunne gewoonnelijcke Hchtveerdi-
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cheijt met den steert wechwerpen, dan deese heijdenen sijn menschen,

connen wel sien ende mereken, wij vast met onse negotie (die wel

weeten te seggen, 8 mael grootter als de hare valt) voortgaen. Wat
sij met hun jacht de Swaluwe hebben gebracht, connen niet weetten

seeckerlijck, verstae wel 100 bhaer sandel, eenige nagelen, nootten,

weijnige macis ende voorts realen ende goudt, dat t' samen ontrent

pa. 20000 soude monteren, soo ons van eenige sjentijve cooplieden

bericht is, doch weette noch niet seecker, alsoo tot noch niets in Ari-

magon gelost hebben.

Met voorsz. engels jacht de Swaluwe hebbe wel ontfangen U Ed.

messijve van den 15en September, daerbij gesien, hoe de saecken op

Batavia stonden, vertrouwe, Godt sal U Ed. goede uijtcompste hebben

gegeeven ende dat de Javanen geleert sullen hebben hun voortaen

te wachten soo een fort onder te coomen, als bevonden hebben, niet

alle weder thuijs en keeren. Wij sullen met verlangen verwachten te

verstaen, dat de saecke tot een gewenscht eijnde van U Ed. sal sijn

gebracht, waerom Godt ondertussen sijn biddende. Veel grootter

hadden d' Engelsz. t' stuck hier gemaeckt ende uijtgestroijt, alsof Batavia

schier verlooren was, dan uijt U Ed. missyve hebbe anders bespeurt.

Alle het volck, dat van de Cust heeft connen gemist werden, hebben

wij met t' schip de Leeuwinne als Schiedam gesonden. Soo den Cameel

hier compt, sullen hem U Ed. oock cito volladen toesenden. Hier en

hebben nu niet als de 2 cleene jachten Derschellingh ende Vlielant

ende t' cleijn vaertuijch, dat out is ende houden deselve met soo weij-

nich volck gemant, als moogelijck is, gelijck oock het fort in dees tijt

minder versien dient, als nu is.

Wat tot Maslipatan in negotie passeert ende het hoe langer hoe

booser, sal U Ed. uijt dese nevensgaende messijve van de cooplieden

van daer connen beoogen, meede hoe den deenschen admirael van daer

was vertrocken naer Trangebare om sijn reijse van daer nae Macasser

deese maent aen te neemen. Hij hadde eerst gemeent hier in Pallea-

catta aen te coomen, dan t' schijnt door de cortheijt des tijts ende

verloop des moussons niet heeft connen te weege brengen. Wat van

sinne voorts is, can ick noch al geen seeckerheijt van seggen. lek sende

U Ed. eoppie van de messijve, nu jongst door ditto admirael aen mij

geschreven, daerinne seijt, in Tranqebare geeoomen sijnde, mij larger

schrijven sal, dat tot noch niet vernoomen hebbe, dan alle dage ver-
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wachte, van verlaten hunner fort is noch weijnich gerucht. Wij sullen

d'ooge in tseijl houden, t' conde wel gebeuren, hij, als van Macasser

compt, bij U Ed, aldaer quam, Den tijt sal alles uijtwijsen, hij hout hem
seer secreet, sonder dat eenige van sijn eijgen volck sijn voorneemen

v/eetten etc,

Wtt St. Thome hebben seeckere noves, dat drij craecken vkftt Por-

tugael seer rijck in Goa waren gecomen, veel cooplieden van Goa met

groote capitalen souden in de mijne om diamanten te coopen geco-

men sijn,

Noves, dat den Mogol aen den Coninck van Golcondae een ambas-

sadeur hadde gesonden, eijschende voor trijbuit twintich hondert duij-

sent pagoden, do. ambassadr. soude in Golcondae de vlagge des Mogols

midden in de stadt hebben opgerecht, den Mogol soude oock begeeren,

sijn arest ende munte in trijck van Golcondae soude valgeren '") etc.

Wat hier aff is, sal den tijt leeren. Soo waer is, mocht wel wat spel den

Golcondaer causeren.

In tschip Schiedam was gescheept 60000 Ib. ongeraffineerden sal-

peter, die eerst daerwtt te lossen myenden ende hier te raffijneeren,

dan alsoo ondr. lach ende veel tijt versuijmt souden hebben, is deselve

daerin gebleven, doch daerover versuijmt in factur te stellen, hebben

daervoor t' generl. gedebiteert, sijnde 125 baar van 480 Ib. a 10'/2 cleene

pagode van 70 stuyv, de baar, is ƒ 4593//15//-, soodat t'cargasoen met

Schiedam gegaen t' saemen is bedragende ƒ 181659//6//15 gel. ick

oock aen de heer van Diemen schrijve. Den rijs met Schiedam gegaen

van Palleacatte sal oock wat minder, als in factur t' staet, bevonden

werden, dat nu in Hoorn te meerder onder de 260 sacken, in Paleacatte

daerinne ghescheept, bevonden sal werden. Sijner Edt. gelieve mij dit

te verexcuseren, t' is buijten mijn weeth ende door haest geschiet ende

eerst naer Schiedams vertreck gemerckt.

Met dit schip Hoorn senden wij 2068 Ib, quicksilver ende 2525 Ib.

vermeljoen, alsoo hier ten overvloede ende in Masulipatam nu voor-

eerst geen afftreck, blijven noch met goede pr.tije onvercocht versien,

achte, in Souratta beeter afftreck hebben sal, soude hier vruchteloos

staen blijven. Het cooper is noch meest in den Cameel in Arcan, gelijck

U E. wtt mesijve van daer sult hebben gesien. Soo hier hadden, was

vercocht, soude jegenwoordich 70 cleene pagoden van 70 stuyv. de

baar off 480 Ib, gelden.
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Sesthienhondert picol dient jaerlx, gesonden ende minder niet, dit

met den Cameel gecommen, daervan eenich met t' jacht Derschellingh

wtt Arracan is gebracht, wert beter bevonden, als voor deesen hebben

becommen, de dunne platte stucken werden beeter begeert als de dicke.

Wtt Sourattc hebben wij t' zcdert Schiedams vertreck geen schrijven

becommen als deese nevensgaende, die achte, copie sijn van degeene,

met Schiedam gesonden.

U Ed, gelieve ordre te geven, eenige goede musquetten ende eenige

sabels off sijtgeweren mogen werden gesonden, alsoo die hier noodich

hebben, hebbende hier al oude musquetten ende van sabels connent

t' cleen vaertuijch niet behoorl, versien.

U Ed. gelieve aen alle scheepen, met t' suijdermouson op deese cust

comende, te ordonneeren, dat se soo suijdelijck t' lant aendoen, als

connen, soeckende althoos besuijden Tegenepath. te vervallen ende dat

se dan Tegenepatnam aendoen, alwaer althoos eenigen salpeter ende

cleeden sullen vinden, dat se deselve inneemen sullen, daer altoos

brieven van ons vinden ende volck, die de goederen spoedich hun sullen

ingeven, want wij laeten nu goede pertije cleeden aldaer ontrent

maecken ende wert meede groote pr.tije salpeter verwacht ende dick-

wils met suijer mouson connen tot ons wil t' selve van daer niet haelcn

ende door de inlantsche revolte ende oorloogen, die daer rontsom noch

continueeren, zijn temet de goederen niet alle verseekert, soodat seer

goet sijn sal, soo de comende scheepen voorschreve plaets aendoen.

Hiermeede

Ed. Erntfesten manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreeten

Ed. Heere naer mijne eerbiede ende hertel, groete, bidde Godt U Ed.

te willen spaeren in langduijrige gesontheijt ende voorspoedige rege-

ringhe, desen 5e Februarij ao. 1629 in tCasteel Geldria.

U Ed. dienstwil. dienr.

Marten Ysbrants.

CCLII. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA
5 FEBRUARI 1629^).

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreeten

Ed. Heere.
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T' sedert mijnnen jongsten met t' schip Schiedam is hier voor Pallia-

catta op 18 der maent verleeden het engels jacht de Swaluwe gecoomen,

gelijck in nevensgaende messijve aen U Ed. breeder verhaelt staet ende

alsoo ick uijt Mr. Thomas Jhonson, oppercoopman in Arimagon weegen

d'engelsche Compa. die op do. jacht hier quam, verstondt, dat se

geresolveert waren ende last hadden om hun te revengieren op de

moeren van Maslipath. om hun uijtstaende schulden, seggen, ontrent

10000 pagoeden soude bedragen, te becoomen ende alsoo ons dit wat

te vroege op den hals quam, vreesende, ingevalle d' engelse hun soo

vroege ontdecken ende eenige mocrsche scheepen aentasten, lichtelijck

de mooren donse in Maslipatan in verseeckeringe souden neemen, onse

goederen aresteeren ende niet laten scheepen, sijnde hun boosheijt,

obstinaetheijdt ende onredelijckheijdt ons ten vollen bewust, nu een

goede pertije cleeden bij de wercke sijnde ende een treffelijck capitael

noch uijtstaende, dat gehoopt hadden tegen 20en deeser maent geint

ende gescheept te hebben, alsoo t' schip Hoorn dagelijcx waren ver-

wachtende, gelijck noch hoope te doen, soo den Cameel compt, alsoo

d'engelsz. noch voor Arimagon leggen. Hebbe derhalven, insiende,

geen ander remedie en is ende nu niet langer in Maslipatan vreeedich

moogen sitten, of sal d' een schade op d' ander gehoopt werden, dade-

lijck aen d' onse in Maslipatan pr. terra geschreeven, wat d' Engelse

voorhadden ende een sloupe ende noch een dach daeraen een fregatte

met de brieven afgesonden ende belast, dat se sonder versuijm ende

uijtstel van tijdt alles sullen scheepen, dat moogelijck is ende voordts

d'ordre van U Ed. in twerck te stellen sonder uijtstel, gelijck U Ed.

breeder bij deese nevensgaende copien van messijven, door mij aen

die van Maslipatan nu jongst geschreeven, suldt connen beoogen. Ick

hadde in October passado, in Maslipatan sijnde, aen de Srs. van Rossen

ende Barent Pietersz. U Ed. gegeeve ordre geopenbaert, doch eerst

haer den eedt afgenoomen (gelijck bij nevensgaende copie te sien is),

alsoo het noodich most weesen, d' oppercooplieden van tComptr. Mas-

lipatan t' selve doen kenbaer gemaeckt werde om in tijts de saecken

daernaer te beleggen, alsoo ick nae Palliacatta most vertrecken. Soo

haest ick nu verstae, dat daermeede voordt sullen varen, sal dan

dadelijck een pattamaer (die hier al gereedt is) nae Souratta afsenden.

Ick hoope ende wij sijn van gevoellen, dat die in Sourata van Maslipa-

tan gants geen molest sullen te verwachten hebben ende dat de moor-
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ren in Souratta hun t' selve niet eens aen en sullen trecken, als wij

maer geen andere moorssche scheepen beschadigen als van Maslipatan

ende die onder t' Golcondaets gebiedt sorteeren. Soo haest nu tijdinge

van Maslipatan becoomen hebbe, dat se alles gescheept hebben, meenne

ick nae Maslipatan mij Ie vervoegen. lek duchte, wij dit mousson

weijnich van de mooren becoomen sullen, als in voorige geschreeven,

hun scheepen van de reijse versteecken waren. Daer werden 2 scheepen

uijt Peguw verwacht, soo maer die coomen ende wij becoomen connen,

hoope daer uijt t achterstallige sal connen gehaelt werden. Van Atchijn

werden oock 2 verwacht. Hoe het voorts afloopen, sal U Ed. tydelijck,

al wast, den Cameel op de Cust niet quam, met een fregatte alsdan

connen advijs geven. Wij sullen sien, of de goede schulden met vrunt-

schap connen innen sonder vooreerst vermaen van de 16000 pagooden

te doen. Hiermeede

Erntfesten manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten Hr.

naer behoorlijcke Erbiedie ende hertelijcke groette, bidde Godt U Ed.

te willen verleenen tvolbrengen aller goede begeertten.

Deesen 5 Februaro. ao. 1629 in tCasteel Geldria.

Was onderteeckent

U Ed. dienstschuldige dr.

Martten Ysbrants.

CCLIII. HUYBERTO VISSNICH, GAMRON 28 FEBRUARI 1629^).

Myn Heere (verder afgedrukt Perzië, p. 285—289 No. 158, lees p.

285 r. 15 v.o. voor ,,gevonde" ,,gesonde", r. 11 v.o. voor ,,oorbair" ,,oor-

boir", p. 287 r. 3 v.b. voor „geobstineert" ,,geobtineert", voeg in r. 10

v.b. tusschen ,,lang" en ,,wy" ,,als", lees p, 288 r. 8 v.b. voor ,,koucken"

,,keucken". Het slot luidt:)

Edle, Erntfeste, manhafte, wyse ende seer voorsienige Heere, bidde

Godt almachtich U Ele. ende syne Ele. eerwaardighe huysvrouwe ende

familie te conserveren in langduerige gesontht. ende prosperiteyt. Ge-

schreven in Gamron Ay. 28 Febr. ano. 1629.

U El. subiect ende seer dienstwilligen dienaer

Huiberto Vissnich.
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CCLIV. JAN JANSZ. SMIDT, GAMRON 1 MAART 1629^).

(Afgedrukt Perzië, p. 290—292. Het slot luidt) Ed.

Erntfeste Manhafte wijse voorsinnige seer discreete Heer eyndigen,

wensche U E. naer hertelijcke groetenis in de genadige protext des

Heeren.

U E. dijenstwilligen dienaer

Jan Smidt.

CCLV. MOESA BEG, GAMRON (MAART) 1629').

(Afgedrukt Perzië, p, 293—294. Invoegen p. 294 r. 4 v.b. tusschen

„slave" en „ambassadr." „Moussabeeck"),

CCLVI. JACQUES SPECX, AAN BOORD VAN DE HOLLANDIA
VOOR ST. VINCENT 22 MAART 1629^).

Ed. Erentfeste Achtbaere wijse voorsinnige seer Discrete Heeren,

Wij en twijffelen niet, ofte Uw Ed. en sullen onse behouden over-

compste met de schepen HoUandia, Fredricq Henricq, t' Waepen van

Delfft, 't Slants Hollandia ende de Galliasse door t' schip Batavia ende

andere, in October voorleden vuyt t' Vaderlandt naer Batavia ver-

trocken, voor desen hebben verstaen. Wij hadden verhoopt, dat wy

de gemelte schepen corter souden hebben gevolcht, maer den contra-

rien windt heeft ons sulcx daerinne beleth, dat wij eerst den 25e Januari

voorleden met de schepen Hollandia, de Beets ende de jachten Oost

Zaenen, Westzaenen ende Brouckerhaeven mitsgaders een victualiefluijt

vuijt Texel vertrocken ende den 27e volgende door contrarije vnndt

wederomme onder Engelandt in Duijns ten ancker gecomen zijn, daer

wij de schepen Fredricq Henricq, der Goes ende t' jacht Zoutelande

ten ancker gevonden ende t' saemen totten 17en volgende met veel

storm ende onweder gelegen hebben, hebbende ons gheen fastidijen

ende molestatien (naer den aert van die natie) ontbroken, alhoewel
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niaer particuliere ende van weijnich importantijen, daervan wij door

den goeden windt ontslagen ende soo voort geholpen wierden, dat wij

(door Godes genaede) naer eenige contrarijewinden in Spaensche Zee

ende hier omtrent St. Anthonio (daer wij beneden vervallen waeren)

eijntelijck desen voorleden nacht onder t' eijlandt St. Vincento bij de

schepen Fredricq Henricq ende Beetz ten ancker gecoemen zijn, tegen

opinie van alle de stuijrluijden is ons (door Godes genaede) dit op-

coemen gekickt, daermede, Godt loff, vele verachteringen voorgeco-

men zijn.

Opdat Uw Ed. (soo veel mogelijck) met schepen, volck ende con-

tanten tijdelijck mochten geassisteert ende versijen werden, hebben

wij metten raedt goetgevonden, dat den E. vice commandr. Raemburch

met de schepen Fredricq Henricq ende de Beetz mitsgaders t' jacht

Westzaenen, alsoo van waeter versijen zijn, datelijck voorvuijt naer

Batavia souden gedepecheert werden ende dat de jachten Zoutelande

met Brouckerhaeven sonder capitael in te houden in plaetse van der

Goes d' eylanden Martin Vaas om naer t' schip Middelburch te ver-

nemen achtervolgens d'ordre van de E. Heeren Majores aenloopen

zullen, blijvende mette bovengemelte schepen soo lange in compe. als

sonder verleth sal connen geschieden ende sullen wij met t'schip

HoUandia, der Goes ende Oost Zaenen, naerdat wij de fictualiefluijte

voorts sullen gelost hebben ende van water versijen zijn, oock in

compge. volgen ende, Godt ten voorsten, buijten obstaeckel van quaet

weer binnen drij a vier daegen te langsten van hier vertrecken, daer-

mede Uw E. noch vijff hondert zielen ende een goet capitael met vele

provijsien ende andersintz, soot Godt gelieft, hebben te verwachten,

gelijck Uw E. uijt de neffensgaende factuijre sullen believen te zijen

ende alsoo wij verhopen (door Godes genade), in toverseijlen ende aen-

compstc voor Batavia mette schepen van den E. Vice Commandr. weij-

nich sullen differeren, ten aensijen dese drij bijeen blijvende schepen

de beseijlste van de vloote zijn, sullen niet voirder eslargeren, maer

tvoirdere tott onser aencompste vuijtstellen, vruntlijck versoeckende,

ingevalle Uw Ed. desen voor ons aencompste aldaer mochte ter handt

coomen, dat Uw Ed, ons gelieve d' eer te doen, dat wij met ons huijs-

gesinde (f welck taemelijck groot is) eenige bequaeme gelegentheijt

in tcasteel mogen vinden, daeraen ons vruntschap geschieden zall ende

ondertusschen
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hiermede

Ed. Erentfeste wijse voorsinnige seer discrete Heeren, naer onse

reverente groete in tschut des Alderhoochsten bevelende, actum in

tschip Hollandia, ten ancker liggende onder St. Vincento, den 22en

Marti 1629.

CCLVII. HENDRICK VAPOER, SOERATTE 13 APRIL 1629').

Eed. Eerntfeste Ghestrenghe ende seer hooghe bescheijdene Heer,

Voorleden jaer hadden U Edt. geschreven ende een cleijn vertooch

van de specerijhandel affgesonden, dan alsoo uijt nijemandts reede-

nen ofte papieren bespeuren hebben connen, dat die terecht ghecomen

(het sij dat se bij ongheval wech geraeckt ofte met opset achtergehou-

den wesen moghen), en derven nijet naerlaten U Edt. de hiernevens

ghaende copije toe te schicken; te meer alsoo wij weijnich verande-

ringhs ontrent den handel belevet hebben, doch vertrouwen vastelijck,

dat onder U Edts. ghebiet ende de Heer van Haesels beleijt de ghe-

wenschte beternisse claerlijck ghespeurt sal connen werden, ist nijet

in het tegenwoordighe ten minsten in het toecomende jaer, terwijl wij

bevinden, datter hier ende daer noch specerijen onder de luijden deeses

landts schuijlen, die 'tvoorleden jaer bij de Guseratsche benjanen ghe-

kocht, eenighe weederomme vercocht ende d'andere weeder opgheson-

den sijn. Off dat tot heeden door slincksche mannieren dan off alles

eenvoudich ten dienste van de Compie. gheschiet is, soude noode wt

vermoeden naeseggen; die in Suratt ghelegen ende alles voor hunnen

oogen ghesien hebben, mochten (indien se vrij van blinde beweghinghe

sijn) de waerheijt ghetuijghen. D'omstandicheden hebben ons som-

wijlen wel eenich bedencken veroorsaeckt, doch sijn altoos verde van

de handt ende van onse ghebieder mistrout gheweest.

Ondertusschen is des Comps. foelij, onses oordeels, te ghoetcoop

vercocht ende sijn de nagelen onder hunne waerdije ghegeven. De noo-

ten waeren mettertijt de mijt er in gheraeckt, derhalven hebben se ons

quijt moeten maecken, soo best conden.

De dinghen, daer 't Comptoir nijet aff versien en waeren, sijn rede-

lijckbegheert gheweest met den Coningh ende s'hoffs tegenwoordicheijt,
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laeckenen van alderleij doch meest roode veruwen, die 4 ghecost had-

den, sijn bij de Engclschen om 12 ende 14 rops. verkocht. Quicksilver

heeft 280 ropa. de man moghen halen ende den vermilioen 200, beelt-

werckte tapijten sijn bij de Engclschen met 50 ofte 60 pr. cto. winst

gheslecten, doch hebben weder omme 40 ten honderden op hunne boven-

maten costelijcke goude laeckenen verlooren, van hunne juweelen heb-

ben t' meeste deel wederom in Suratt gebracht ende d'andere met

f^roote schaede vercocht.

De juweelieren van alle canten des weerelts, de gheruchten van de

miltheijt ende begeerte tot constighe wercken, vreemdicheeden ofte

clenodien des Princen Chorom gehoort hebbende, vreesden meer, hoe

men hem best ghenoech brengen mochte als ijet anders, totdat sij

saeghen, hoe hij een groot ghedeelte paerlen, die hij, alvooren met een

hoetelachtighe ) manniere bedonghen, ghekocht ende al een wijle

betaelt hebbende, schandelijcken wederomme ghaff ende de lieden

'tghelt affdwinghen deede, daeromme dat hem van sijn broeders

weduwe, de Coninghinne Perwies '), een onverwachte meenichte van

paerlen ghebracht wierdt.

Hiertoe quaemen dan noch te mereken, dat nijemandt dan Asaph

Cham ijets bestaen derffde te coopen ende soo sich ijmandt ghewaecht

hadde te thoonen, dat hy geit hadde, bij den ghierighen Coninck ver-

dacht ghemaect, met loode schoenen ghevolcht ende nae t' sijne ghe-

staen wiert, sulcx dat alle sijne daeden ende ghedachten daerhenen

streckten. hoe hij sijne onderdanen van de grootste tot de mindere arm

ende sich selven alleen rijck maecken mochte, waerover sij dan alle

sijne princelijcke deuchden door de snoode begeerte verdrucket ende

hij van eenen ruijmen vorst, eenen hoovaerdigen vrecken ende mis-

trouwenden Coningh gheworden was. Hierover ontvielen hun hunne

soete inghebeelde hoopen, alsoo dat sij hun getroosten eenighe met een

vierde, andere met een derde ende oock sommighe met de helft verlies

hunne juweelen maer insonderheijt peirlen te vercoopen, weshalven

die heeden met voordeel wt Hindustan naer Europa ghevoert souden

connen werden.

Een ghedeelte van deese penninghen wierden door de Armeniers

aen anijl geleijt, hetwelcke die van Bijana alsoo verhoovaerdichde, dat

se hun blaeu tot 36'!; ropa. de man vercochten. Doch stijffde hun oock

eenichsints den ijver der Engelschen, die, alsoo se wt Goa door een
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hunner spionnen verwitticht waeren, hoe haere cruijschende scheepen

eenen buijdt van 500000 rops. verovert hadden, daeromme vroech op

de been gheweest ende aireede 600 packen ghoet ghekocht hadden,

Ende was hun overhooft in Agra last gegeven alle den indigo, soo wel

ouden als nieuwen, onder sijne macht ende handt te nemen, wast

doenlijck, Maer als sij daernaer vernaemen, hoe de vermeijnde ghe-

nomen prijs Neptuno ten deele ghevallen ende 't schip in de grondt

gheschooten was, ontvielen hun hunne spillen; sulcx dat sij heeden

in een poel van schulden ghesoncken, met al wat becommeringhes 't

ontset van 't naeste jaer verwachten sullen moeten.

Wijder was ons voorneemen, onder weeghe met de caffila comende,

een corte hoedanicheijt van den verkeerden Coningh ende sijn hoff te

schrijven, maer hebben den wech soo moeijelijck, ghevaerlijck ende

becommerlijck ghevonden, dat het nijet heeft connen sijn, want wij

oock, hetsij door coude des nachts ende hitte des daechs ofte andere

wederspoeden een sieckte vergaedert hebben, die ons een groot deel

van onse levendighe crachten verhindert. Ondertusschen is mij boven

maeten lieff eens tot in Suratt ghecomen te sijn, insonderheijt met de

compste van den Directeur van Hasel. Drije achtervolgende jaeren

hebben verlanght aff te moghen comen ende wast ons oock (om de

waerheijt te seggen) door sijne E. vanden Broecke toegestaen, doch

wierden heeden van d'eene en morgen van d'andere oorsaecke ver-

hindert. Nijet om onse nieusghierighe ooren met de vaederlantsche

tijdinghe te vermaecken, veel min om den buijck met wellustighe spijs

off dranck te vullen, maer om te onderstaen, off tot den verseerden

Hindustansen handel eenighen heijlsaemen raedt te beraemen stondt.

Soo doch onse brieven al wat ongheluckich gheschreven, het ghemoet

onses overhoofts weijnich ofte geheel nijet en hadden connen be-

wegen, sulcx dat wij claerlijck twijffelen, off sijne gheneghentheden van

alle tijden soo coel tegen het compthoir Agra ofte teghens de persoon,

die der als hooft lach, geweest sijn, hoewel die oock beijde daeraen

deel hebben conden, want het comptoir Agra soo verre van de handt

leijt, dat sijnen Directeur dat swaerlijck besichtighen kan, soo en kan

oock de persoon, die 't comptoir becleedt, op alle saecxkens gheen

antwoordt wt Suratte verbeijden, maer moet naer gheleghentheijt des

tijdts ende de mate sijnre kennisse doen, 'tgheen hij best oordeelt. Nu

weet U Eedt, dat het beste te verkiesen in alles, wat goddelijcx is ende
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heeft oock nae 'toude spreeckwoordt een stieffkindt haest misdaen, al

deed het al, wat het mochte. Andere comptoiren leggen alsoo, dat den

directeur sijn ooghe eens off meerniaelen 'siaers daerover kan laten

ghaen, de hooffden van de comptoiren oock temet bij den Directeur in

Surat, daerbij compt dan noch, dat sommighe, bij hem opgequeeckt en

groot gemaeckt, de gaeven hebben van hun leven teenemael op sijne

leest te schoeijen, sulcx dat die twee all eens (als men secht) kinderen

van een bedde schijnen, hetgheene wij noch verwonderen, noch be-

nijden, soo doch alle dinghen en tijden op- ende onderganck hebben.

De E. Heer Directeur van Haesel, bij U Eedt. soo wel doorsien en

ghewoghen, aleer die neijchde hem deese handelinghe te bevelen, sal

(hoopen wij) met een min ingenomen ende oprechter oordeel onse

reedenen hooren en, daer se met sijn oordeel overeencomen, aen-

nemen, sulcx dat met het affsnijden van den Maselipatanschen, hoope,

den Hindestanschen handel eerlanghe sullen sien toenemen, gedraegen

ons aen de ondervindinghe. Hierover souden oock te liever noch twee

jaeren van ons leven aen de Compie. opofferen, indijen onse dienst

aengenaem waere, als wij dat met de naeste compste der scheepen te

verstaen wenschen.

U Eedts. ghewoonlijcke gonste t' onswaerts sal onse siecke leeden

verschoonen, indien wij desen aldus affbreecken ende besluijten met

onse onderdaenichste ghebiedenisse, blijvende

Eed. Eerntfeste Ghestrenghe ende

seer hooghe bescheijdene Heere

In Suratta den 13 April 1629.

U Edts. altoos eere- ende

dienstschuldige

Hendrick A. Vapoer.

CCLVIII. JAN VAN HASELL, AAN BOORD VAN DE UTRECHT
18 APRIL 1629 >).

Ed. Erntfeste Manhafte wijse ende gestrenge Hr.

Beneffens gaende, is copia van mijnen jongsten, gelijck te voeren
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meermalen, soo over de cust Choromande!, tEngels schip de Marij ende

tjacht Zeburch, U Ed. hebben toegesonden ende vervolgens geadvij-

seert, sulckx sich tsedert ons verhouden alhier toegedragen heeft,

onderentusschen syn onledich geweest met het procureren ende bijeen-

brengen van de cargasoenen, soo voor tpatria als voor de suijt, twelcke

tijdelijck genoech ende aleer de vloote wt Persia arriveerde, gereet

hadde, dies deselve met seer groote ende te meerder verlangen te

gemoede siende, den 22e passato (Gode sij loff) wel behoude aenge-

comen is, medebrengende een cargasoen van 910 balen zyde legie,

den Chiabas -) was overleden ende syn soons soone Chiasaffij ') syne

plaetse gesuccedeert.

Belangende den handel geschiet ons hier weynich openings, dan

achte, U Ed. bij Sr. Visnichs neffensgaende missive dienaengaende sal

genoech gedaen zijn, eenelijcken verhaelt, U Ed. voorgedragen ende

verthoont heeft, gerade sy voor een jaer het seijnden van peper te laten

cesseeren, dewijle s' cooninckx pachuijsen alle daermede vervult sijn.

In stede van dien draecht voor den handel in Gamron te vergrooten,

waertoe volgens calculatie wel 250000 guldens aen waren, soo van

costy als hier is eijsschende, doch hoe odieus desen handel Mollaim-

beeck geweest ende, dien vergrootende, niet allene hem maer oock

den Coninck noch odieuser te worden staet, sal U Ed. connen sien

uijt het mandement, bij laste van den Coninck dienaengaende gegeven,

houdende gemelten Gamronsen handel voor geensints de geringste

oorsaecken, scoonninckx packhuijsen soo gevult ende de waren, die

hem gelevert worden, in soo cleijnen afftreck blijven, gelijck wel

schijnt, Mollaimbeeck daervan niet heel ongevoechlijck is, want weeten

eenige niet weijnich haer proffyt te doen, ten tijden de vlooten in

Gamron arriveeren, opcoopende al, tgeene becomen connen, van diet

hare gelegentheyt niet en is naer boven te trecken ofte aldaer te

verblijven, in voegen dat soo lange den Coninck in contrackt ende

verbant van handelinge syn staende, mij (onder correctie) niet behoor-

lijck en dunckt eenige andere wech van handelinge te soecken, want

andersints te vreesen staet, onse eygen saecken sullen confondeeren

ende vernietigen. De goede hoope, die men anders soude moogen

hebben eenlijck voor specerijen sonder contant onse retoeren van daer

te becomen, hoe swarelijcken Sr. Visnich hem van tvoorige jaerichs

cargasoen heeft ontlast ende hoeveel liever ofte aengenamer aldaer
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tcontant is, is U Ed. niet onbekent, als oock mede hoe weijnich het te

beduijden hebben soudc, byaldien den specerijenhandel aldaer quame

te vervallen ende dat men daer in stede van coopmanschappen Realen

soude moeten brengen, dies onder verbetering, soo lieff als ons voor-

gemelten handel is, niet alleen en dient vermijt, maer oock affgesneden

alle andere wegen, die denselve eenichsints hinderen mochte, houdende

daerinne maer eenen ende alsulcken coers, als de Compia. voorder-

lijkxst can geoordeelt werden, alsoo dat onsen handel in Gamron niet

soo seer en dienen te vergrooten, dat het voorneempste, twelck is onse

negotie met den Coninck, niet ten onder gerake, maer in dese moet

gehouden worde met het vercoopen van de coopmanschappe in Gam-

ron, twelcke geen andere en dienden te syn dan sulcke, die ons con-

trackt met den cooninck niet aen en gaen.

Voornemelijck dient aldaer seer naeuw regard genomen, dat in tladen

van sCompangies specerijen op Battavia geen andere, al en synt som-

wijle maer cleijne pertijkens, gescheept worden, soo worden se hier

oock heijmelijck gelost ende dickmael voor den eersten penninck, die

daer voor geboden wert, vercoft, twelck de Compia. bovenmaten

schadelyck is, alsoo haer daerdoor dickmael een slechte marckt gestelt

wort. Om sulckx te voorcomen connen goede schippers ende trouwe

overhooffden de Compia, treffel. dienst doen, zijnde dit vaerwater van

Suratte ende Persia al watt costelijck ende oock gewisselijck niet

alleens, wie men opt tselve gebruijckt, Tis bedroeffelyck, tgene by

veele ondervinden, een weynich eygen gewin voor dickmaels groote

verdiensten der Compia. bij haer laten geprefereert sijn.

Ten is oock de Compia. geensints voordelijck, wanneer de perti-

cuiiere Lorgers, met hare comptanten ofte capitalen herrewaers

comende, elck syns weegs gaet ende ijder soo breet weijt, als them goet

dunckt, want veele met groot onverstant niet alleen tegen de Compia.

maer oock tegens haer selffs arbeijdende. In tbegin hebben se de

Battas. sorteringe van cleeden als om stryt tegen den anderen opge-

jaecht. Soot hier nochtans aen geen goet en mancqueert, men mach

ider genoech gerieven, soo maer de vente costy can geprocureert

werden, doch den incoop en dient hier niet als door een hant te

geschieden, anders arbeyden te vergeeffs de cleeden tot lageren pryse

te brengen.

Oock soude mij hares ontrent den handel in Gamron ontsien te ver-
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manen, gemerkt selffs mooren, heijdenen ende andere soo seer niet en

connen vermijden, ofte en syn genootsaeckt haer somtijts passagie op

onse scheepen te verleenen ende haren handel gedoogen ofte toestaen,

met hoeveel beter reden ons eygen onderdanen, soo lange de palen

der behoorlijckheijt niet te buijten treden, doch, veele niet genoech

sijnde, licentie hebben gehadt haer eygen capitalen te besteden, maer

bovendien haer met geit op deposito beswaren ende alsoo haer selffs

soo vk'el als Compia, scheepen belemmeren, Staet men haer sulckx niet

toe, soo is men naer haer seggen de mooren voor haer favoriabel,

ondertusschen gaen se soo dommelijcke te werck, dat se malcandr.

eevenals wt het nest varen, gelyck eenige dit jaer wel met schade

ondervinden sullen, soo dan in teene ende tandere wel nodich is,

volgens U Ed, bevel beter ordere gestelt worde. Wat voorts aengaet

de negotie ende gelegentheijt deser comptoiren tot eenen beteren

standt te doen comen, en gebreeckt ons niet als comptant ende capi-

talen, alles gaet soo schoon wech, dat hier niet en behouden als de

specerijen ende weynich sandelhout bij tcomptoir om tselve in aniel

ende salpeter tegen toecomende jaer om te setten, hier soo wel als de

andere comptoiren blijven geheel leech tot de comste der scheepen, te

beclagen synde, den besten ende bequaemsten tijt soo vruchteloos

sullen moeten laten passeeren. Bijaldien het dorsten gewagen U Ed,

ordre te passeeren, souden voor gants geraden achten eenige 50 a

80000 gulden op intrest te nemen om daermede in voorraet te nego-

tieren ende tegen de comste der scheepen vaerdich te hebben een

cargasoen, waermede alsdan een ofte meer scheepen dadelyck soude

connen affgeladen ende naer Battavija gesonden werden, twelck om

met de comste der scheepen eerst te beginnen seer spade bijcompt.

Het scheelt te wonder veel, soo wel in prys als sorteeringe de goederen,

die men in de regentijt ofte, dewijle de scheepen wech sijn, lanck-

samich coopen can, ofte, deselve gecomen sijnde, in alle haest coopen

moet. Niet allene en soude men den interest maer oock een goede

deel van oncosten by dien middelen connen goet maecken, evenwel

en can in desen niet resolveren U Ed. expressen last te passeeren,

verhoopen, in toecoomende ons niet en sal manqueeren hierinne den

oorboir te betrachten. Bij wege van ruijme provisie alhier sullen in

weijnich tyts mogen genieten, tgene in lange, al waert by de alderbeste

menagie van dagelijcksche gastes, niet en sal te prospereren sijn.
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Diesniettemin sullen meer ende meer trachten alles op eenen min-

deren voet te brengen ende de onnutte despensie myden, sooveel den

dienst der Compia. lijden mach. Nae U Ed. provisionele raminge hebben

ons in desen reden geschickt, soo als voor eerst hebben connen te wege

brengen, waerin het met de geordonneerde Nederlanders bij de comp-

toiren alhier wel eenichsints sullen connen afsien, maer niet mogelijck

met soo weijnige swarte ofte inlansche dienaers scompias affairen wt

te voeren, voornemelijck als er veel over en weer moet gereijst worden,

de landen wijt, de plaetsen veel ende de wegen peryculeus synde, daer

scompia middelen heen ende weder gevoert ende vooral versekert ofte

bewaert dienen, gelyck U Ed. sulckx gelieve te vertrouwen. Van onser

sijde en sal niet onderlatich sijn in alle gevalle scompangies voordeel

te prefereren.

De cargasoenen, bestaende, tgene voor tvaderlant bij de zyde van

Persia gevoecht, in 817 packen indigo ende 212 packen cattoene garen

ende 1792 packen salpeter, dit hebben in Uitrecht ende Brouwershaven

geladen ende packen 660 cleden voor de Zuijt in de resterende schee-

pen, doch de zijde over de geheele vloote verdielt. Met dit ende tgene

te vooren in tjacht Zeeburch gesonden, meyne, U Ed. eijsch soo in teene

ende tandre voldaen is, immers soo verre onse penninge sich hebben

connen strecken, niet twijffelende, ofte U Ed. en sal sijn genoegen

daervan hebben, synde de baftaes wel soo goetcoop ende goet als voor-

leden ingecoft, maer insonderheijt tGunees linnewaet, dat, naer men
mijn daervan onderricht, beter als oijt voor desen gevallen is. Dese

vloote, bestaende noch in vijff seijlen, (alsoo tjacht Negapatnam onbe-

quaem gevonden is, hebben moeten affleggen) gaet volgens U Ed. last

onder tgebiet van den E. Heer Commandeur Pieter vanden Broecke,

soo deselve daermede uijt Percia aengecomen is, derwaers, hebbende

voor goet aengesien, dat, wanneer de vloote Goa en tordonnarie vaer-

water der Spaensche ofte Portugeesche scheepen gepasseert is, by den

andere blijven alleenelijck, die sonder verlet samen blijven connen,

doch sulcke, die verhindert ende best beseijlt syn, mogen haer devoir

doen om spoedelijcken op Battavia te comen, alsoo in sulcken gelegent-

heijt, d'een naer de andere wachtende, dickmaels veel verlet wort.

Godt geve, U Ed. spoedich toecomen mogen ende ons hier wederomme
tijdlijcken met een andere vloote versien vinden. Ten waere mijns oor-

deels niet ongeraden, alst U Ed. soo gelegen quame, dat de vloote

98
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herrewaerts gedistineert in tlaeste van Junio ofte tvoorste in Julio van

Battavia scheijde ende dat deselve in plaetse van te loopen op de

hoochte van St. Brandan geheelijck naer teylant Mauritius seijlen ende

dat aendeden om te ververschen, tsij 8, 10 a 15 dagen, naer hun de

reijse spoedich docht ende van daer over te steken naer de cust van

Indien, makende deselve altoos pio, October ontrent te sijn. Hoewel

dit geen lange reijse en sijn, soo vallen sij nochtans swaer insonderheijt

voor tgemene scheepsvolck, die veel den watersucht ende andere sieckte

onderworpen sijn, principalijck wanneer veel nieuw aengecomen volck

in de vloote is. Wy hadden een spoedige reyse ende handtsaem weder,

nochtans verlooren met Utrecht wel 10 mannen, de andere wel niet

sooveel, maer hadden naer advinant almede haer deel, sulckx men bij

taendoen van tvoorsz. eijlant Mauverittius voorcomen ende oock de

medegegeven provisie veel veerder strecken soude, gelijck hier de

Engelsche, van daer comende, ondervonden hebben, hoe haer scheepen

wel versien met verkens ende gesont volck herrewaerts brachten, Den

wyn is in de vloote ondershant vrij wat cort gevallen, soodat nu men
tsee gaen soude, elck evenseer klaecht niet te hebben om, soo op de

reijse met sieck volck gequelt werde, deselve te connen assisteeren,

derhalve genootsaeckt syn geweest ider schip met een legger arack te

versien, opdat soo costelycke vloote bij sieckte ofte diergelycke toe-

vallen geen perijckel en liepen, twelck (den arack hier wat dier sijnde)

de oncosten vrij beswaert.

Belangende den stant ende gelegentheijt deses rijckx, is meest in

soodanige gestalte, als U Ed. voor desen geschreven synde, wel geen

soo sonderlinge troubel, die ons mochte hinderen, voor handen, maer

blijven de wegen seer onveijlich ende costelijck, dat de Compia. in lop-

ende nedergaen voor hare caffilas seer swaer valt. Dit compt veel bij,

doordien den Coninck alle goeuvernementen ende incomptsten trans-

porteert aen gene andere, dan die hem presenteeren meeste op te

brengen. Met sulck een insicht is oock jegenwoordich selffs tgouver-

nementschap van Suratte gegeven aen Mirmosa""), een man, die den

Coninck in dese sijne proceduren tot een groot instrument gedient heeft.

Hoe daermede varen sullen, leert ons den tijt, hier is een seer quaet

ende de coopluijden gants niet wel passende gebruijck, dat soo wel

quade als goede goeverneurs niet lang stede en houde, maer dickmaels

elck jaer, elcke drij maende wel, vernieuwt worden, dan verhoope, alles



18 April 1629 1555

wel syn sal, soo ons maer bij wege van de onderlinge gemeijnschap in

handelinge van de Industansche ende die van Masilapatam geen tra-

vaillien overcomen.

Op den 28en passado onlfinck een missive, gheschreven wt het jacht

Derschellingh ter rede voor Masilapatam, waervan hierbeneffens copia

seijnde, daerbij U Ed, sal connen sien, hoe de onse al van primo Martij

Masilapatam verlaten hadden, dese tydinge was soo haest ofte eer

onder de Mooren, als wij gemelde schrijven bequamen, wort van de

hare daervan verscheydentlijck gediscoereert ende sijn oock al van

eenige aengesprooken, welcke hare goederen van Aetschien over Masi-

lapatan waren verwachtende, dat, bijaldien se van de onse waren aen-

gehaelt, mochten weder gegeven worden, waerom haer hebbe toegeseijt

ons beste te sullen doen ende dat U Ed. meijninge niet en was roverije

te laten plegen, veel weijniger vrienden te beschadigen, maer eenelijcke

onse gerechticheijt voorstondt ende U Ed. maer en socht te revan-

geeren tongel. gewelt ende schade, de onse aen gedaen, gelijck al de

werelt genoech bekent was. Wat ons aengaet, syns nu een weijnich

beter als voor desen getroost, doen ons vrij meerder swaericheijt, als

nu met het scheepen van dit cargasoen van onse halse geset hebben,

voorhanden scheen.

Onderentusschen houdet der saecke nodich, in Agra off het hoff ons

volck hebben. Hoewel desen Coninck den Chachelim in vrientschap

jegens den vreemdel. niet en gelijckt, soo en gebreecken ons doch te

hoove gene vrienden, die ons in sulcke ende diergelijcke toevallen veel

deucht doen connen, Aldaer verhout hem noch Sr. Heijnderick Vapoer,

corts met de jongste caffila van boven gecomen, sijnen tyt geexpireert

wesende, maer om dieswille hem bevinde een persoon dienstich bij ge-

melthe Ageraesch comptr. hebbe hem beweecht vooralsnoch te conti-

nueeren, niet geraden achtende te deser tyde aldaer veranderinge te

doen stellen, de augumentagie tot U Ed. descretie, dewijle mij in desen

mogelijck al wat te schrepuleus bevonden heeft, met een vertrouwen

U Ed. onse gebrekelijckheijt in desen suplieeren sal, seer goede moet

hebbende de specerijenhandel in een ander respeckt ende standt te

brengen, dewijle rekening maecke, ons nu voor eerst geen hinder in

desen over de Cust Choromandel geschieden can ende dat men voor-

taen trachte, gelijck wij voor hebben, de specerijen onder een handt

te houden, sonder deselve hier ofte op andere plaetse te vercoopen,
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macr eenelycke in Agra de vente daervan te doen procureeren, opdat

niet tegen ons selffs arbeyden, gelijck voor desen tot groot naedeel

geschiet is, tware wel nodich by treffelijcke advance op de specerijen

de groote ende sware oncosten, die tegenwoordich in taffbrengen van

den aniel ende salpeter gedaen worden, wat te bate mochte gecomen

worden ofte anders duchte, de E. Heeren meesters de lust van tAge-

raesch comptoir vergaen sal.

Voorts de comptoiren Suratte, Brodsia, Amadebatt ende plaetse,

daeronder sorterende, hebbe rede aengewesen, hoe ten principalen de-

selve in beteren standt te brengen niet nodiger is dan van contant ende

voorraet versien te sijn, gelyck wij in toecomende U Ed. milde mede-

delinge hiertoe verwachten mitsgaders U Ed. naerder ordre op alles.

Onder andere gelieve U Ed. sich te bedencken op den handel van

Mocha van tfirman ofte brieff, van den nieuwen Bassa by tEngels

schip d'Exceijns herrewaers gesonden, seynde U Ed. andermael copia

als oock van tgene by een moors schip, corte derrewaers geseijlt, daerop

geantwoort hebbe. Hoe hierinne verder te procederen hebben, sullen in

toecomende seer gaerne verstaen.

Wat aengaet svyants macht, waervan hier sooveel ende divers ge-

sprooken heeft, hoort men ofte verneempt men tegenwoordich niet, men

segt wel van eenige seven scheepen, soo galijoenen als scheepen, in

Goa soude gereet gelegen hebben, niet aen gebrekende als volck ende

provisie, soo uijt Poortugael hadden verwacht, vanwaer niet meer als

een galioen aengecomen sijnde, hebben haer dit jaer niet connen red-

den eenige macht tsee te brengen, invoegen dat bijaldien geen merckel.

ontsett uijt Poortugael en becommen, toecomende jaer niet veel te

vreesen en syn, doch en connen ons daer geensints op verlaten, want

byaldien hare macht, soo geseijt wort, wt Poortugael herrewaerts aen-

geseijlt was, verscheene ware, hadden ons wel dapper connen in den

wege sijn. Op de Engelsche en hebben ons niet te vertrouwen, noch

en sullen oock den vijant niet seer ontsichtich zijn, tensy met nieuwe

macht gececoureert werden. Tot de scheepen, voorleden Jannewarij

nae Engelant geseijlt, seynden noch andere scheepen, geladen meest

met cattoene garen, salpeter, pertye peper ende aniel, niet meer als 30

balen syde uijt Persia gebracht hebbende en behouden hier niet als

den Jonas met twee mindere scheepen, waervan teene naer de cust

Choromandel ende de andere naer Bantam gesonden werden, soodat
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onseker staet, wat macht sy tegen toecomende jaer hebben sullen, waer-

van men haer niet veel en hoort roemen, gelijck doch anders wel haer

mannier is, schijnende, selffs onderling beducht sijn, wat wtcomste hare

saecken hebben sal.

Bij het Engels schip de Swaluwe, in Armagon aengecomen, had den

Gouverneur Marten Isbrantsen van U Ed. becomen brieven, gedateert

van den 15en Sept. passato, fwaer]van ons den 21en Februarij copia

ter hant quam ende sagen, Isoo lange gesmoockte vier der Javanen tot

een openbare oorlooge met den Matram wtgeborsten was, hoope, de

goede Godt U Ed. sal bewaert hebben ende voorts alles ten besten

vergaen sijn. De Engelsche hebben dese tijdingc dapper verbreijt ende

vrij swaer onder de man uijtgestroijt.

Byaldien niet en vertrouweden, U Ed. gewoone voorsorge, sulckx

wel wetende, bekennef?) op alle plaetse ordre gestelt heeft tijdlijcken

genouch van rijs te sullen versien sijn, soude getracht hebben tvoorige

in onse vloot met rijs te vervullen, maer duchtende tsecours, wij hier-

inne soude connen doen, te spade bycomen soude, hebben voorgeno-

men de perticuliere te gerieven, soo meest onder U Ed. licentie herre-

waerts gecomen sijn, soodat ons geen ruymte meer in de scheepen

overblijft, eenl. hebben de vloote wel van rijs versien.

Eer dese besluijte, hadde U Ed. te indachtigen wegen den opper-

coopman Wollebrant Geleijnsen, welcke, synen tijt geexpireert

wesende, hebbe genegen gevonden de Compia. noch eenige tijt te

dienen, maer overmits tComptr. Brootcia by U Ed. aldaer gestelt is

met een goet ondercoopman te doen bewaren ende, hier geen andere

plaetse voor hem open synde, heeft hem laten genoegen noch dit jaer

te continueeren sonder verbeteringe, hoope, U Ed. op syne saecke

naerder letten sal, houdende Brodcia, soo lang met den incoop van

cleden voor de Zuijt continuecren, wel voor tvoorneemptste comptoir,

daer deselve ingecoft werden, daer sonderlinge veel insonderheijt in de

baftaes aen gelegen is, veel meer achte, naer mijn de saecke geimfor-

meert hebbe, Amdebatt ende Combaija lichtl. elck met een onder-

coopman soude connen waergenomen werden, doch sullen dit jaer soo

laten heenen gaen ende tegen toecomende U Ed. naerder ordre ver-

wachten.

Desen tot hiertoe geschreven wesende, comen aen boort om de

scheepen hare depessie te geven, synde hier ondertusschen gearriveert
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een moors schip van Sai, hier bracht tydinge, Mocha ende vele andere

plaetse van de Arrabbijren geincorporeert ende tlant daer overal in

oorlooge was. Met het vertreck onser vloote uijt Persie schoot men

oock ficktorie, de Persiane Bassera genoomen hadde, soodat den

Grooten Heer dit jaer veel affbreuckx tot verscheijden plaetsen ge-

leeden heeft, Hierbooven hebben vermaent, hoe eene van de Engelsche

scheepen nae de cust Chooromandel vertrecken soude, dan tschynt,

qualijck verstaen is ofte van die reyse niet en valt, maer als hare drij

scheepen naer Engelant sullen hebben affgevaerdicht, seynden de res-

terende drij naer Bantam, geladen met pertije rijs ende weijnich

clceden, meest perticuliere toebehoorende.

Nu op tjongste is ons, Godt betert, noch een ongeluck beijegent, dat

sekeren hoochbootsman van een matroos deerlijcke dootgesteeken is,

hebben met den raet geresolveert ende daerover naer behooren justitie

gedaen, omdat soo een leelijcke ende publ. misdaet hare exemplare

straff droege, haddent wel gaerne wtgestelt ende voor U E, laten

comen, maer achte, U E. sulckx niet aengenaem soude sijn ende beter

daermede voortgegaen hebben, niet twyffel. ofte en sal bij U E. voor

wel gedaen geoordeelt werden. Tstelen, droncken drincken ende

andere quadoen (daer veel onheijls wt ontstaet) gaet hier onder matroos

dapper in swang, twelck niet allene nu, maer ter meerdren deele voor

onsen tijt in gebruijck geweest is. Wij hebben weder wel 3 a 4 mannen

verlooren ofte in de vloote gemist, niet wetende, off naer den vijant off

by de Engelsche geloopen syn. Ons besetten ende naeschrijven op alle

passagien ende naerstige toesicht soo op teen ende tandere, en heeft

sulckx niet connen verhinderen, oock wat vlijt wij daertoe aengewent

hebben.

Hiermede

Erntfeste Manhafte wyse ende gestrenge Heer, desen eyndigendc, U
Ed. met sijne Ed. gemael in tschut des Alderhoochste bevolen laten,

die geduerich bidde, U Ed. regeringe segene ende goede begeerte

vervullen ter zalicheyt, amen.

Op tschip Utrecht desen 18en April anno 1629,

U E, dienstschuld. dienaer

Jan van Hasel.
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CCLIX. GIJSBERT VAN LODENSTEYN, MALEIO
30 APRIL 1629 ').

Ed. Erentfeste Manhafte Achtbare Wijse voorsinnighe seer gestrenge

Heere.

Volgens d'ordre, die U Edt. belieft hadde mede te geven, sijn op

den 7 Januarij smorgens t' seijl gegaen ende den 19en op Bouton wel

aengecomen, cenen harden Noorden wint ons van Japara diverterende,

alsoot jegen den nacht ginck ende den schipper ende stuijrluijden geen

van allen seijden daer oijt geweest te hebben, mede dat wij. in de bocht

van Japara den windt aenhoudende, ongetwijffelt eenigen tijt t' soucken

soude maecken, waeromme resolveerden voorts te seijlen.

Op Bouton comende, en vondt daer geen Tarnataens vaertuijch maer

wel aen tlandt ontrent de 100 Tarnataenen, die der guarnisoen hielden,

die mij seijden van Cappn. Laout wt Amboijna daer gesonden te sijn

omme die plaetse te bewaeren ende den Coninck te assisteren. lek

vondt desen Coninck besich mettet verstercken van sijn stadt, alsoo

hij seijde de Macassaren te verwachten, die hem hadden belooft te

comen besoecken met wel duijsent stucx vaertuijch. Hij versocht van

mijn twee ledige leggers omme, belegert sijnde, t' water voor hem ende

sijn huijsgesin in te bewaeren, die hem wt Uwe Edt. name geschoncken

sijn, hij vereerde ons met een jonck hoornbeest, twelck ons volck, dat

meest sieck was, wel te passé quam.

Den 20en snachts gingen wederomme onder seijl ende bequamen

den 30en de reede voor tCasteel Amboijna, vonden daer te reede tjacht

Purmerent ende slants Hope, waermede den Heer Commissaris Gre-

gorij Comelij, verbij Solor verdreven sijnde, daer aengecomen was,

die aldaer op tjacht Suratta overscheepte ende sijn reijse van daer op

nieuws weder aenvingh, latende de Hoope op Amboijna omme te ver-

drijven, alsoo seer leek was.

Door den oppercoopman Jacob Jansz. Patacca verstondt, alles daer

in goeden vreeden stondt, hebbende den Heer Gouverneur Philps.

Lucassen met den Cappn. laout een nieu contract aengegaen -), waer-

over die van Lohoe, Combelle ende andere, voor desen wederspannich,

hare nagelen aen d' onse leverde, de vrije handelaers wierden van de

custe geweert, hebbende Cappn. laout 13 Maleijers in handen gecregen,

die aen den Gouverneur Lucassen overgelevert ende bij ons in de
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kettingh geslagen sijn, mede dat Cappn. Laout vertrocken was met sijn

macht van 56 correcorren naer de custe van Ceram ende dat den

Gouverneur Lucasz, met 7 stucx corracorren in de Uleassers was omme
de visite overal te doen ende t'ooge op tdoen des Kitchil Alijs te

hebben.

Den Heer Gouverneur Lucasz. wiert van mijn aencomste g'adviseert,

die mijn bij hem ontboot, alsoo Cappn. laout sich noch aldaer bij ende

ontrent hem onthielt ende dat apparent was, ick hem anders niet te

spreecken en soude comen, door dien gereet lach omme sijn reijse naer

de Custe van Ceram te nemen, waerover de reijse naer hem toe nam.

Quam den 3en Febryarij op teijlandt Homijmoit, alwaer den Gouver-

neur Lucasz. vindende, wiert het voorgeseijde bij hem geaffirmeert, dan

dat de lijmijtscheijdinge noch ongedaen was, die Cappn. laout belooft

hadde op de wedercomste van sijn tocht te sullen affdoen.

Den 4en Februarij, alsoo Kitchil Alij van mijn aencomste aldaer

verwitticht was, quam bij ons met 2 stucx prauwen, bij hem hebbende

den Gouverneur van Loehoe Leliatte ende Calebatta, alwaer bij hem

aendienden mijnen last, alsdat ick van U Edt. voor Gouverneur over

de Moluccos wiert gesonden ende aldaer in passant aengecomen omme
te besien, hoe sich de saecken op teijlandt Amboijna toedroegen ende

hoe verre sijluijden gebesoigneert waren tot wechneminge van de voor-

gaende onlusten ende off tot accommodatie van saecken door mijn

tot gemeen welgevallen ijets soude connen verrecht werden, dan alsoo

door den Gouverneur Lucassen verstondt, sij in alles waeren geaccor-

deert, uijtgeweert de lijmijtscheijdinge, verhoopte, t' selve sonder mijn

bijweesen meede wel soude geschieden.

Waerop hij antwoorde, dat sulckx waer was, sij soo verre waren

geaccordeert ende dat, van de Cust van Ceram comende, over de

lijmijtscheijdinge wel souden accorderen.

Ende alsoo wij geerne gesien hadden, dat de lijmijtscheijdinge mede

wiert affgedaen, sochten hem met alle middelen van sijne voorgenome

reijse te diverteren, hem voorwendende, dat hem wel bekendt was,

den oorloge, die wij verstaen hadde, alreets begonnen was tusschen

den Coninck van Tcmaten ende die van Tijdoor, daer apparent den

oorloge jegens den Spaingiaert op soude volgen, oversulcx dat dese

sijne bijhebbende macht ende principalijck sijn persoon in de Mollucqos

hooch noodich was ende dat omme desen tocht te volvoeren wel een
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ander persoon conde gesonden worden. Hij excuseert hem op de last

sijns Conincx, de onbequaemheijt des tijts omme met sijn vaertuijch

in de Molluccos te comen, dat den Coninck van Ternaten, verweckt

door onse langdurige dachten, genootsaeckt was geweest omme hem
herwaerts aen te senden ende alles in vreeden wederomme met ons

te brengen, opdat de nagelen aen ons gelevert ende de vreemde hande-

laers van deese quartieren mochten geweert werden, dat meede sijnen

tocht voorgenomen was omme eenige ongehoorsame op de cust van

Ceram sijnen Coninck wederspannich te straffen, mede dat van tgeene

hier passeerde, den Coninck door hem volcomentlijck moeste sijn

onderrecht, dat desen tocht te doen van den Coninck hem bevolen

ende aen anders niemandt vertrouwt was, dat onverrechter saecke

niet t' huijs en conde keeren, dat, sijnnen tocht volbrocht sijnde, hij

sich op tspoedichste naer Ternaten soude begeven met meer andere

reedenen hier te lange, hij versocht op sijn vertreck, t' schip den Arent

niet en soude vertrecken, voor ende aleer hij eenige brieven hadde

gesonden voor den Coninck van Ternaten, dat hem toestonden.

Hij vertrock des avonts naer sijne armade ende wij, blijvende in de

eijlanden tot den 9en, quamen wederomme aen tCasteel. Aldaer sijnde,

resolveerde, soodrae de brieven van Cappn. Laout soude becomen
hebben, te vertrecken ende alsoo van Loehoe tijdinge bequamen, dat

Cappn. Laout met sijn macht wederomme daerontrent aengecomen

was, overmits door de ongestuijmicheijt des weders niet en hadde

cunnen voort comen ende sijne brieven niet ten voorschijn en quamen,

gingen den 3en Maitij snachts onder seijl, drijvende den naestvolgenden

nacht met stilte door de baeija, dan den aencomende nacht geraeckten

buijten, aldaer ons subijt een harden noortwestenwindt ende storm

beliep, soodat onse bovenseijlen innamen, dan den windt continuerende

tot des anderen daechs, geraeckt een stuck geschuts, staende voor de

groote mast aen lij, van sijn talijs los, dompt voor neder ende loopt de

poorte, daert voor staet, open, daerdoor veel waters incregen ende

perijckel van meerder quaet liepen, dan ter nauwer noodt crijgen

t' schip over staech, t' stuck binnen, de poorte toe ende met pompen
ende baelljen weder drooch, hebbende in de cruijtcamer 4 a 5 voeten

water, soodat eenich cruijt nat ende de meeste londt bedorven wiert,

t' gemier, onder verrot sijnde, compt het water aen de rijs, soodat de

pompen daervan vol raecte ende, vreesende, doordien den windt bleeff
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aenhoudende, dat wij souden verdrijven, resolveerde Amboijna weder-

omme aen te doen, t' welck wij tusschen den 6 ende Ten do. bequamen.

Wij losten ons meeste ingeladen goederen ende droochden tnadt ge-

wordene, werpende de bedorven rijs over boort, die naer tseggen van

den schipper over de twee lasten was.

Wij hadden voor ons vertreck aen tCasteel van Amboijna op tver-

soeck des Gouverneurs wt ons cargasoen doen lossen thien lasten

rijs, alsoo daer geheel nodich was ende geen scheepen en verscheenen,

mitsgaders twee stucx laeckenen ende eenich schrijffpampier, alles

breeder in de missive aen den E. Heer van Diemen verhaelt.

Den oppercoopman Jacob Jansz. Patacca, onderwijlen naer Loehoe

vertrocken sijnde, brenght, wedercommende, eenige brieven ende rom-

melingen van Cappn. laout voor den Coninck van Tarnaten ende

tijdinge, dat hij, Cappn. Laout, gesint was met den eersten te vertrecken

naer de Manipe, voorts naer Bouro, Xula ende van daer naer Bangaija

aen de custe van Celebes, twelck hij voorgaff geheel te willen verdis-

trueren, alsoo zij haer t' voorleden jaer onder de Maccassaren, doch

overwonnen sijnde, hadden begeven.

Den 15en snachts gingen weder onder seijl ende quamen den 27en

aen tCasteel Barnevelt op teijlandt Laboua, bevondt de Labouwers met

ons wederomme in goede eenicheijt ende vreede (waeren meest met

wijff en kinderen wt om de nagelen te plucken). Den coopman aldaer

vermeende dit jaer ontrent de 20 a 30 bhaer te sullen becomen, t' lant

is nagelrijck, dan geheel volckeloos ende de inwoonders, die der noch

sijn, vervaert voor den arbeijt. Den Coninck, alsoo sieck was ende wij

weenich vertoeffde, en quam niet te spreecken, de nodige ordre daer-

gestelt hebbende, belasten meede, den coopman van verde de La-

bouwers eens soude ondertasten omme, off niet gesint souden sijn,

indien wij dit eijlandt quamen te verlaten, haer met wijff ende kinderen

op teijlandt Amboijna souden transporteeren, daer men haer landen

omme te bewoonen ende boomen om te havenen geven souden, dit

hebbe hem met alle discretie ende stillicheijt belast te doen, opdat soo

quamen te bemercken, wij sulcx te doen gesint waeren ende haer

genegentheijt daer toe niet en streckte, van vreese, men haer soude

dwingen, niet wederomme en verlopen ende haer weder in de bossen

begeven,

Den voorleeser Jan Gerritsz. Block met sijn huijsvrouwe hebbe
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volgens U Edt. ordre belast sich recde te houden omme met het eerste

gaende schip naer Batavia te vertrecken.

Den 29en wederonime onderseijl gaende, quamen tusschen den 3en

ende 4en deser snachts op de reede voor Malleijen, Godt hebbe loff.

Dan in passant, soo wij teijlandt Macquian aendeeden ende van de

reede voor Gnofficqia conden gesien worden, is t' schip Orangie, dat

aldaer in ladinge was, op ons affgecomen, waerop den oppercoopman

Sr. de Meijer was, wt wien verstondt, dat het schip hadde ingelaeden

125 bhaer nagelen ende 12 lasten rijs voor tCastecl Malleije ende dat

noch op Tabelola 64 bhaer in handen waren, die t' selve mede soude

ingenomen hebben ende dat daer weder op Malleije van daer ontrent

!/2 April over Amboina naer Batavia soude hebben vertrocken, alsoo

beducht waren, dewijle het secoers niet te voorschijn en quam, t' selve

mocht verongeluckt sijn omme den Heer Gouverneur in Amboijna ende

Uwe Edt. op Batavia van den standt alhier te advijseeren, dev/ijle de

vivres begonden soper te worden ende men al voor twee maenden op

Malleijen voor tguarnisoen beesten hadden moeten slachten, geen

negen vaten vleijs gesouten ende ontrent 36 lasten rijs bij tfordt sijnde.

lek ordonneerde t' schip Orangie met ons naer Malleijen te gaen,

alsoot out ende leek is, de reijse te doen tselve weijnich toevertrou-

wende, mecde dewijle verstondt, tSpaensse secours gecomen was,

sterck sijnde een galeije, twee scheepkens, twee fregatten ende een

champan ende wij van cloeck volck qual. versien waren omme, off van

den vijandt aengeranst *) wierden, te beter mochten tegenstandt doen,

alsoo t' voorn, schip Orangie op den 6 Februarij jegens de galleije,

beijde scheepkens, tfregat ende champan hadde slaechs geweest, dan

door de oneenicheijt der hooffden de volcomen fictorie niet becommen,

als U Edt. hiernaer breeder sult verstaen.

Op Malleije aen tlandt comende, hebbe Uwe Edts, last de respective

hooffden voorgehouden, waerop, t' guarnisoen vergadert sijnde, naer

ouder gewoonte den eet ende authorisatie gedaen is.

Wij hebben volgens Uwe Edts. ordere t' schip den Arent datel. doen

lossen ende de nagelen wt Orangie over te nemen geordonneert omme
van hier naer Macquian te verseijlen ende aldaer de gereet sijnde

nagelen in te nemen, daermeede recht over Amboina naer Battavia te

vertrecken, voorts dat het schip Orangien soude innemen de victualiën

ende coopmanschappen voor de comptoiren van Macquian ende Baet-
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sjan ende dat op sijn wedercomste van Bachan voor Macquian soude

inlaeden sooveel hout, als sal cunnen voeren, beneffens dien de nagelen,

die daer in voorraet souden sijn, t' Fort Barnevelt bleeff noch op mijn

vertreck voor ontrent een jaer van victualie versien, waeromme daer

geen gesonden hebben.

Den Coninck Hamsia deede ons dadelijck aensoecken, alsoo ver-

stont, brieven van U Edl, voor hem waren, die te mogen doen halen,

twelck hem toestondt, waerover op den 6en deser sont den Kimelaha

Daijer "') met eenige 40 a 50 Tarnataense mosquetticrs deselve te haelen,

die hem naer ouder gewoonte, door eenige van d'onse geaccompangeert,

overgelevert sijn. Hij quam den 7en selffs boven, naer veele compli-

mentos over ende wedcrsijden recommandeerde hem op thoochste

t' leveren van de nagelen door de sijne aen de onse te doen, twelck

hij vastelijck belooffde te sullen naercomen, hij versocht, dat men t'

gecomen goet aen sijnen sawohe soude laeten volgen, dat hij t' selve

daernaer aen de coopluijden soude goet doen, twelck geconsenteert

wiert ende soo mijn iets belast was omme hem aen te seggen, tselve

bereijt was te hooren, waerop antwoorde, dat mijn last van U Edt.

gegeven was omme aen hem ende den Tarnataensen raet eenige poinc-

ten voor te houden ende, soo gelieffde, in de commende weeck mochte

boven comen, soude hem t' selve ten aenhooren van haer allen open-

baeren, waerover ick vermerckte, hij wat veranderde, alsoo absolute-

lijck ende sonder raet soeckt te regieren. Eijndelijck belooffde in de

toecomende weeck te sullen verschijnen.

Onderwijlen, soo wij hem waeren verwachtende, overquam ons een

brieff ende besendinge van den Gouverneur van Gammalamme met den

Alquasijl maijoor, die ons advijseerde, bij haer eenige onser gevangenen

sijn, als namentlijcken op teijlandt Hermosa 4 in den jare 1624 ge-

vangen, in Macao in de twintich, die de Portugeesen bequamen van

een schip, dat aldaer verbrande, item in de eijlanden de Piscadores

26, die de Chijnesen met een schip hadden becomen ende haer belooft

te sullen leveren, twelck gelove, tschip Westcappel is, d' onse door

den rover Equam weder ter handen gestelt ende, soo wij tot verlossinge

dierselver wilde verstaen, dat hem sulcx souden laeten weten, mede

dat verstaen hadde, in Europa een contrackt was aengegaen omme de

gevangenen ten wedersijden door gants India te lossen. Bespeurende,

het maer gedaen was omme toegangh te crijgen, antwoorde den Gou-
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verneur in corte van sulcx niet te weteii ende dat onse gevangenen,

bij hem op Gammolammo sijnde, over de verlossinge soude tracteren.

Den Coninck, voldoende sijne belofte, verschijnt den lOen ditto met

tmeerendeel des Tarnataens raets bij ons, alwaer haerluijden, achter-

volgende Uwe Edts, ordre, voorhielt t' naervolgende.

Dat Uwe Edt. ter ooren gecomen was, op Macquian veel nagelboo-

men affgehouden ende thuijnen in plaets van dien gemaeckt sijn, dat

op diverse tijden door d'inwoonders van tselve eijlandt groote quantiteyt

nagelen onse vianden, den Spaingiaert ende Tijdorees, toegevoert, ge-

lijck meede in de quartieren van Amboina door sijne Maijts. onder-

danen met oochluijckinge van sijn stadthouder aldaer aen de Maccas-

saeren ende andere vreemde handelaers geschiet is, geheel, strijdende

jegens d' oude ten wedersijden beswoorne verbonden, met sijnne voor-

saten gemaeckt.

Item gemelte inwoonders van Macquian door sijne Mayt, veel maen-

den in onnutte wercken ende tochten besich gehouden werden, invoegen

haer geen tijt vergunt wert omme de nagelboomen naer behooren te

mogen havenen, soodat deselve meerendeel aen de boomen vergaen.

Doch dat Uwe Edt. noch niet van dege bericht was, wat van dese

beschuldinge sij, evenwel waere het sulcx, dat seedert veele jaeren

herwaerts geene ofte weijnich nagelen wt deese quartieren gelijck mede

die van Amboijna, onder sijn Magts. gebiet sorterende, ons ter hant

gecomen sijn, jae soo soper, dat qualijck de lasten van een jaer jegens

de oncosten van sooveele, die gedaen werden, connen opbrengen ende

dat oversulcx de middelen ontbreecken om den Spangiaert teenemael

uijt de MoUuccos te verdrijven ende den Tydorees tonder te brengen,

waerdoor sijne Magt. tot d'eenige heerschappie over de MoUuccos

soude connen geraecken.

Dat dierhalven Uwe Edt. goet gevonden hadde den Coninck sampt

sijnen raet in bedenckinge te geven, off het niet geraeden waer omme
verder questie ende onheijlen, die daeruijt soude mogen ontstaen, voor

te comen, dat men alle onse guarnisoenen in de MoUuccos lichte, de-

wijle sij metten Spangt. ende Tijdorees in vreede sitten ende op haer

eijgenen macht wel bestaen connen, weshalven onse hulpe wel connen

derven, doch dat Kitchil Alij, sijne Magts. broeder, Amirael van der

see des Tarnataens rijcx, volgens commissie ende volle macht door

syne Magt. en den Tarnataens raet in de voorengemeltte Amboijnesche
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quartieren metten Heer Gouverneur aldaer een nieuw accoort aenge-

gaen ende beslooten heeft op tgoetvinden van U Edt. twelck gelove, U
Edt. ongetwijffelt bevestigen sult, invoegen dat in die quartieren met

contentement van een ieder daer alles in goeden vreede staet.

Ende alsoo d' oude contracten, met sijnnen antecesseur Modafar ende

den Heer Amirael Matelijff, d' Heer Generael Bodt ende andere ovcr-

hooffden wegen den Prince van Hollant etca. besloten ende beswooren,

aen wcdersijden infractie hebben geleden ende in veelen gevioleert sijn,

ofte het sijne Magt. niet raedtsaem soude achten deselve te vernieuwen

ende tot weeringe van alle onlusten daer van wcdersijden wat bij te

doen, naert sijne Magt. ende ons goet duncken soude ende dat tot

approbatie van U Edt.

Item dat Uwe Edt. bericht was, dat seeckere persoonen. Christenen,

overloopers van den Spaingiaert, tot ons haer willende begeven, door

sijne Magts. onderdanen onder wegen opgehouden, naderhandt Moors

gemaeckt, op andere plaetse vervoert ende vercocht worden, gelijck

op mijne aencomste alhier verstaen hebbe, dat seeckeren Pampanger

eenige dagen geleeden door sijne Magts. overste op Tacomij aldaer

aengehouden is, niettegenstaende verscheijden insinuatien ende ver-

soecken door den president Wagensvelt aen sijne Magt. gedaen.

Mede dat de nagelen, op Tacomij voorsz. vallende, ons onthouden

ende den Spangiaert toegevoert werden.

Ende dat ick op gisteren advijsen van Taffasoho becomen hadde,

tleveren der nagelen op die plaetse verboden was.

Op twelcke den Coninck tot antwoorde gaf f:

Dat wat het omhouden der nagelboomen aengingh, geen kennisse

hadde. Sulcx was voor sijner tijt geschiet, waervan den Goegoe, Cappn.

Laout ende Soasivos behoorden reeden te geven, maer dat hem wel

bewust was, veele van sijn onderdanen haer eenigen tijt herwaerts met

den rijsbou erneert hadden ende noopende de nagelen, op teijlandt

Ternaten vallende, waer te weesen, t' meerendeel derselver vergingen

ende dat door gebreck van volck, die verstandt hebben om deselve naer

behooren te beneficieren, doordien soodanige kennisse ijdereen niet ge-

meen is, dat voor den val ende distructie des Tarnataens sijcx t' geheel

eijlandt van Ternaten ontrent het geberchte vol boeren was, die de

nagelboomen onderhielden ende de vruchten derselver aen de persoo-

nen, die aen den watercant woonden, vercochten ende wat Tacomij
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ende Soula aengingh, twaere sulcx, dat aldaer eenige nagelen vallen,

doch dat deselve niet met sijn kennisse aen den Spangiaert gelevert

wierden, waervan hij sich soude informeren ende de schuldigen straffe.

Wat Macqian belangde, hij hadde noijt ordre gegeven omme de

nagelboomen te destrueren, maer wel gelast, deselve onderhouden

wierden, gelijck gebleecken is ende ick mettertijt soude ervaren,

maeckende voorts geen mentie over tvervoeren der nagelen, hem voor-

gestelt, dan comende op tlichten van de guarnisoenen, twelck, soot

scheen, hem vreemt voorquam, seijde hij, gelieft d' Heer Generael de

fortten te lichten, ick can het niet wederhouden, vermits mijn de macht

daertoe ontbreeckt gelijck mede om UI. te doen vertrecken, t' selvige

oversulcx tot des Heere Generaels goetvinden stellende. Ick bemerck-

ten, hij sich altereerde, want alsoo hij staetsuchtich ende naer gewoon-

heijt der Coningen tot grootsheijt genegen is ende ons niet geheell.

vrint, en soude evenwel niet geerne sien, wij vertrocken, maer soeckt

door ons den Spangt. ende Tijdorees in vreese te houden ende over

d'andersijde bebouwt hare vruntschap, sooveele mogelijck is omme
ons daermede te breijdelen, als hem noch op den eenen ofte anderen

betrouwende. Wat voorder de contracten aengingh, was seer geneegen

alle oude gereesene misverstanden ende questie te dooden ende neder

te leggen en die met contentement aen wedersijden te vernieuwen, hij

soude sich daer vorder op bedencken ende met sijnen raedt over ver-

gaderen.

Versoeckende de contracten, door sijnen broeder Cappn, laout ende

den Heer Gouverneur over de quartieren van Amboina gemaeckt, te

mogen sien ende lesen, die haer alle scheenen te behaegen, begeerende

copie omme deselve daernaer breder te doorsien, die hem toeseijde.

Nopende t' vervoeren der Christenen, overlopers als andere, seijde

hij wel te weten, onbehoorlijck waere, die Moors maecken, veel min

voor slaven vercoopen soude, hoewel die van Tacomij hem bericht

hadden, dat, doen d'onse t'fort aldaer verlieten, hun bij seeckeren

Gouverneur toegestaen was, dat alle de overloopers, t' ware dan Pam-

pangers, Beseijers ') ofte andere swarte natie, die sij bequamen, souden

mogen behouden, doch de blancke ons terhandt stellen, waerop, als

hem geseijt wiert, sulcx bij geene schriften en soude blijcken, noch

t' selve waer te sijn, antwoorde hij, daer ordre in stellen ende maecken

soude, dat ons den Pampanger gelevert wiert, stellende in onse dis-
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cretie omme de Tacomcrs een weijnich cruijt ende loodt daervoor te

vereeren, twelck hem seijde, noijt geweijgert was.

Wattet verbot van tleveren der naegelen op Taffasoho aengingh,

sulcx waere, doordien seeckere gerechticheijt, die hem op teijlandt

Macquian toecompt, Aupatij **) genaempt, door hem noch niet ont-

fangen, gelijck mede een ander preminentie, die de Coningen van

Ternaten toecompt, bibiUan ") genaempt, twelck is, soo wanneer daer

een groot gewas van nagelen valt, sij haeren sabandaer lasten eenige

goederen aen alle de dorpen wt te deelen, waervoor de inwoonders

nagelen moeten leveren, dan hij soude dadelijck sijnen secretaris der-

waerts senden omme daer ordre in te stellen. Versoeckende daerop,

behalven t' geene hem alreets door den President Wagensvelt op aff-

cortinge van sijn tollen toegestaen was, belopende de waerdije van

ontrent 7 bhaer nagelen, als U Edt. bij nevensgaende copye van reso-

lutie sien cont, credit van 5, 6 a 7 gelijcke bhaeren omme op Macquian

met nagelen te voldoen, twelck hem toestondt.

lek en conde hem dit versoeck, dcwijle hem soo redelijck hielt, niet

affslaen, opdat in tleveren der nagelen op Macquian geen spulle en

maeckten, want met dese cleeden, die aen de inwoonders tot seer

hogen prijs gegeven wort, doet hij groote winninge ende de nagelen,

die daer voor becomen, moeten nootwendich ons in handen comen

ende, al waert, hij niet en betaelde, hebben wij de tollen van de nagelen

in handen, wel is waer, dat de oude schulden dan niet affgedaen en

worden, dan, aensiende sijnen noot ende behoefticheijt, en can men

hem sulcx niet weijgeren, ofte soudet lichtelijck van den Spangiaert

soecken ende ons de nagelen ontvreemden.

Dewijle hij sijnne redenen voorts eijndigde, vraechde hem, alsoo t'

schip den Arent binnen weijnich dagen naer Macquian omme de gereet

sijnde nagelen aldaer in te nemen, voorts, indient mogelijck ware, over

Amboijna naer Batavia vertrecken soude, off hij niet raetsaem oor-

deelde, dat men in de resumptie van d' oude contracten treden ende

een provisioneel besluijt daervan maecken soude omme t' selve U Edt,

met dit gemeltte schip toe te senden.

Waerop een besluijt volchde, t' selve geschieden soude naer tver-

treck van t' schip den Arent, als den tijt jegenwoordich te cort oor-

delende. Godt geve, t' selve tot welstandt der generaliteijt ende

welbehaegen van U Edt. sijn mach.
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Hij verhaelde voorders d' onverwachte tijdinge wt de Manilhas van

taffsterven des ouden Conincx Saijdidijns, aldaer gevangen, welckers

wtvaert hij op thoochste volgens ouder gewoonte genootsaeckt is te

houden, waertoe hem jegenwoordich de nodighe middelen waeren ont-

breeckende, versoeckende oversulcx, wij hem gelieffde tot behulp van

dien in sijnen noot te assisteeren, mits hem laten [de] genieten de tollen

van alle de nagelen, die dit jaer souden wtgevocrt worden.

Op twelcke antwoorde, dat sulcx in mijn vermogen niet en stondt

ende beeter waere, sijne Magt. d' oude schulden affseijde omme een-

mael tot een effen bane te comen. Hem waere alreets door den presi-

dent Wagensvelt op sijn ernstich aenhouden en versoeck voor de

waerdie van ontrent de 7 bhaer nagelen op affcortinge van de tol

verstreckt, waermede hij sich behoorde gecontenteert te houden, hem

voorhoudende, dat het beeter waere, hij aen U Edt. versocht, dat alsoo,

gelijck hij seijde, in een nieuw belemmert ende met schulden beswaert

rijck getreden was, dat derhalven tot redres van veele saecken, sijnen

staet concernerende, hoochnodich eenige subsidie hem diende gedaen

te sijn, dat Uwe Edt. gelieffde d' oude schulden voor eenen tijt achter

de hant te stellen ende hem sijne tollen, welcke hem van de nagelen,

die wij uijtvoerden, competeerde, soude laten volgen.

Hij bedanckt ons van den gegeven raet ende versoeckt omme met

mijn, den president Wagensvelt ende den tolck in een ander camer te

mogen gaen, daer comende, begint hij te verhaelen, dat op het vertreck

van sijnen broeder Citchil Alij naer Amboijna onder haer gearresteert

bleeff, dat hij in tjongste van tSuijdermousson met al het vaertuijch,

dat bij den anderen soude connen becommen, hem soude, t' sij dan in

Bouton ofte Amboijna, vinden omme aldaer t' sijnner tijt met U Edt.

off eenige gecommitteerde te beraetslagen, als ten meesten voirdeel

van tgemeene beste soude bevonden worden te behooren, dan van dit

desseijn waere hij door den Tarnataensen raet ende d' onse gediver-

teert ende dewijle door d' onse meenichmael tot affstant van alle heij-

melijcke intelligentiën met den Spangiaert ende Tijdorees waere

aengemaent, hadde daerop voorgeslaegen van een fort aen de Custe

van Gilolo, Dodingo ofte Taffongo genaempt, te maecken, alwaer t'

selve landt op sijn smalste is ende de Tijdoreesen een veijlen toegangh

aen d' oostsijde van tlandt, alwaer sij veele onderdanen, Mabos ge-

naemt, hebben, die haer met sagoe ende ander onderhout versien,

99
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twelck haer met een fort, daer leggende, soude belet worden, dat hem

doen meede affgeslaegen was, waerover hij resolveerde niet vijande-

lijcx op den Spaingiaert noch Tijdorees te bestaen, voordat hij sage,

wat van wedersijden denoterende t' secours verscheen, doch, onder-

wijlen sijn onderdanen seer van den gemeltten Tijdorees gedoot,

berooft ende beschadicht wierden, hadde hij goet gevonden eijntl.

eenige sijner onderdanen toe te laten revengie te soecken, die sommige

goede wtcomsten gehadt hebben, was onderwijlen tSpaens secours ge-

arriveert, waerdoor hij doen verstondt de doot van den Coninck Saidi-

dijn. Den Coninck van Tijdoor, alsoo hij op sijn custe met eenich

vaertuijch was, verstondt, seere tot den vreede geneijcht was, waerop

gevolcht is, dat seedert geenige van sijn onderdanen van de Tijdo-

reesen beschadicht sijn ende hij meede gebooden hadde de sijne van

gelijcken te doene, hij waere gesint met het aenstaende suydermousson

een tocht naer Sangij ende Ciau te doen omme de schaeden, bij sijne

onderdanen in die quartieren geleden, te revengeren, versouckende,

dat een schip in sijn Compe, mochte gesonden worden ende dat den

begonnen stilstandt met den Tijdorees mochte voortgaen, totdat hij

sulcx aldaer verrecht ende sijn broeder Cappn. Laout met sijn macht

wedergekeert, eenige onser scheepen onderwijlen hier verscheenen

sijnde, alsdan gesamentl. een eijnde van den oorloghe maecken mochte,

met veel meer andere praetgens hier onnoodich.

Waerop ick hem antwoorde, het beeter hadde geweest, hij met den

alreets aengevangenen oorloogh hadde voortgegaen ende met den

Spaingiaert in waepenen waere getreeden, als een soo wel begonnene

saecke sonder eenige merckelijcke reedenen soo haest aen een sijde

te stellen, hem en soude van onser sijde geen assistentie ontbroocken

hebben.

Wat het bouwen van het forttgen op de vaste Cust van Gilolo aen-

gingh gelijck meede sijnne voorgenomene voijagie, seijde ick tselve

noch niet raedtsaem te vinden, maer dat hijt wtstelde tot op de comste

van Cappn. Laout ende naerder advijs van U Edt. aen wien ick dit alles

hem belooffde met dit vertreckende schip den Arent te sullen voor-

draegen, twelck hij van gelijcke soude doen.

Nopende t' versoeck wegen den stilstandt met den Tijdorees, ick en

conde hem tot den oorloghe niet dwingen, mochte daerin doen, tgunt

te raeden vinden soude, niettemin hem op thoochste aenradende, dat
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sich niet meer met den Tijdorees engagieeren soude, welcke verma-

ninge hij seijde te sullen achtervolgen ende sich daernaer te regu-

leeren ende dat met sijnen raet soude vergaderen ende eenen seeckeren

quimalaha van Tijdoor, op gisteren bij hem gecomen omme bescheijt

wegen den trevis te hebben, weder teruggesenden soude, vermits hij

hem hadde opgehouden tottet advijs, diesaengaende van ons becomen.

Hem wederomme voorhoudende de oude schulden aff te doen, per-

sisteerde hij bij sijn voorige antwoorde, van dat men hem dit jaer de

tollen sonder eenige affcortinge soude toestaen, belovende daernaer

alles tot minderinge van de voorsz. schulden te sullen laten inhouden,

vermits niet gesint was met schulden beladen te blijven, maer te

trachten eenmael een effen bane te crijgen, invoegen, alsoo hart aen-

hielt ende ick duchtende wiert, dat het volcomen weijgeren van sijn

versoeck eenige opstaculen in tleveren van de vordere nagelen, die

noch in handen der Macqiannesen als andere sijn, mochte geven ende

hem alreets voor mijn aencomste sooveel op deselve waeren verstreckt,

stondt hem toe met advijs des raets de helft van de tollen te sullen

laten volgen ende dat dander helft tot dispositie van U Edt. soude

staen, twaere dan dat U Edt. hem toestondt deselve meede te mogen

lichten, daeraen niet en twijffelde, bijaldien hij in tleveren der nagelen

ijverde, ofte dat men die tot affcortinge van de oude schulden soude

inhouden, waerop hij seyde, gesint was t' onderleggen, ofte sich met de

middelen, die in handen hadde, conde behelpen tot celebratie van de

wtvaert ende, soo hem ijets gebrack, mij aenspreecken soude.

Wat vruchten dit bespreek voortgebracht heeft, is, dat dagelijcx

meerder quantiteijt nagelen van Tacoma ende omleggende quartieren

toegecomen sijn, want voor onse comste met dit schip den Arent

ontrent de 7 bhaer in handen waeren ende van hier costij met hetselve

schip naer Macquian over de 19 bhaer gescheept sijn ende sijn noch

dagelijcx leverende. Den opgehouden Parapanger door die van Tacomi

is ons ter handt gestelt met belofte van alle onse overloopers ende

gevangenen van gelijcken met den eersten te sullen doen, soodra in

tvernieuwen ende resumeren der oude contracten soude sijn getreden,

dat Godt geve.

Den Coninck versochte, alsoo dagelijcx veele dachten van sijne on-

derdanen quamen over tleveren der nagelen, men twegen derselver met

de schalen in treijn soude brengen, gelijck als in de quartieren van
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Amboijna gebruijckelijck is, twelck belooffde aen U Edt. te versoecken

ende mijns bedunckens en soude het niet connen schaeden, men conde

t' gewichte daertoe groot genouch maecken.

Onderwijlen bleeff t' over- en wedervaeren der Tijdoreesen durende

sonder bij haer eenige vreese wegens ons te sijn. Den tydoreesen

Coninck doet ons aensoecken omme te verlossen eenen seeckeren

Baranij"'), voor desen door de Ternataenen gevangen genomen ende

aen ons voor tleenen van een prauw geschoncken, hij doet ons aen-

biedinge van gout ofte nagelen voor sijn randtsoen op te brengen,

twelck ick haer hebbe geweijgert ende tot antwoort aen sijne geson-

dene door den tolcq doen geven, dat haren Coninck wel bewust was,

hoedanich met de gevangenen, die van ons becompt, handelt ende dat

d' selve geen verlossinge laet genieten, maer aen den Spangt. vercoopt,

oversulcx hem met gelijcke munte soude betaelen ende de gevangene

Tijdorees naer Battavia senden, ofte dat eenen beeteren wech met

d'onse moeste ingaen, want sijluijden, naer verstaa, niet soo seere

voor den doot als t' vervoeren vreesen.

Ick verstondt door de tokken, die dagelijcx in tTarnataens quartier

om te bespieden sijn, dat den Coninck van Ternaten onder sijne vrou-

wen ende t' gemeen wtstroijt, wij hem den vrede ende t' houwel. met

den Tijdorees aen te gaen toegestaen hadden, waerover, alsoo mijn

aengesecht wiert, bij haer 2 prauwen, den eenen met 13, waeronder

een Cimalaha ende den anderen met 7 Tijdoresen aengecomen was,

gaff ick secretelijck last t' vaertuijch claer te houden ende op haer te

passen omme sijne onderdanen te doen sien, t' selve maer uijtstroijssels

van hem waeren ende hem aff te keeren van de al te groote stoute

gemeenschap, die dagelijcx met die van Tijdoor is houdende, de groot-

ste prauwe van Tijdoor steeckt over tresiff in see ende pangaijt op

haer gemack naer haer maniere van doen verbij t' Casteel ende schee-

pen, waerop doen belasten ons vaertuijch haer naer te volgen ende

die te vermeesteren, de andere, sulcx siende, keert wederomme, blijft

binnen ende word des nachts door des Conincx vaertuijch naer Tijdoor

geconvoijeert buijten onse weten, d' onse, d' eerste prauwe naerjagende,

achterhalen deselve onder tlandt van Tijdoor, dan t' volck haer aen

landt salverende, becomen de ledige prauw, den Coninck doet ons

dadelijck, sulcx siende, affvraegen, off t'selve met off sonder ons
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consent waere, waerop hem liet aenseggen, dat d'onse sonder expres-

sen last haer sulcx wel wachten souden.

Ondertusschen sent ick den tolck naer tMoorsse quartier, die den

Coninck siende, bij hem riep endc claechswijse verhaelde, doch heel

gestoort sijnde, dat verwondert was, dewijle hem in de leste verga-

deringe den oorlooch ofte vreede met den Tijdorees in sijn welgevallen

gestelt hadden, wij sulcx deeden, dan hij wiste de Hollanders ende

Spangiaerts maniere wel, hoe sij te werck gingen eerst met haer sterck

te maecken ende dan de inwoonders des lands te verachten ende ten

langen lesten uijt het landt te jagen, t' Bleeck, hoe d'onse met de

Javaenen, Macassaren ende andere Indische natiën maeckten, vreesde,

het hier lichtelijck soo noch gaen soude met meer andere praetgens

hier onnoodich, dan tot sich selven comende ende hem besinnende,

seijde van nu aff niet meer te gedogen, eenige Tijdoresen weder op

tlandt van Tarnaten quamen ende sijnnen onderdanen bevelen van

gelijcken van des Tijdorees custen te blijven, twelck noch des avonts

door sijne marignes uijtgeroepen ende verboden wiert.

Ende alsoo de scheepen den Arent ende Orangie onderwijlen claer

ende om te vertrecken vaerdich waeren, sondt aen den Coninck, dewijle

bij hem den hoecom ende noch eenen wt sijnen raedt gecommitteert

waeren omme met ditto scheepen te gaen ende t'nagel leveren op

teijlandt Macqian te bevoirderen, dat het verbot, hier wegen de Tijdo-

reesen gepupliceert, mede op Macqian mochte effect sorteren, twelck

hij mij belooffde ende aen de gecommitteerde belaste te doen, invoegen

dat vermerckte, sijn cholera ophielt, belastende mede aen deselve

gecommitteerde negen bhaeren nagelen uijt sijnen aupatij te scheepen

tot voldoeninge van de ra. 450, bij U Edt. aen sijnen savohe op Batavia

doen verschieten.

Wij bequamen daerentusschen tijdinge van Macqian, dat op Tabalola

in de 80 ende op Gnofficqia over de 11 bhaeren nagelen al in handen

waeren ende dat die van Taffasoho noch niet en leverden, dan op de

comste der gecommitteerde waeren wachtende, waeromme resolveerde,

dat de scheepen haer onder seijl endt naer Macqian begeven souden,

twelck den 22en deser geschiede, de ordre haer gegeven sult U Edt.

bij copia van nevensgaende resolutie sien. In tschip den Arent is boven

de 125 bhaer, wt het schip Orangie overgenomen, noch 19 bhaer ende

2 catti suijver nagelen van hier gescheept ende met hetgene, dat op
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Macqian al in handen ende noch onderwijlen ontfangen sal worden,

geloove, wel 300 bhaer sijn sal. De goede Godt laet alles met lieff bij

U Edt. verschijnen. Daer is eenich misverstandt in twegen tusschen den

oppercoopman Sr. Noijen, gaende voor oppercoopman met dit schip

den Arent in plaetse van den oppercoopman Willem Bontius^'), die

alhier op onse aencomste tusschen den 4en ende 5en stantij deser

werelt overleden is ende den ondercoopman van Orangie Andries

Commers ^') geweest, dat ontrent de 7 bhaer soude verscheelen, die

d'voorseijde Commers minder soude wtgelevert hebben, als op Mac-

qian hadde ontfangen, dan alsoo daernaer bevonden is t' gewicht niet

goet te sijn, hebbe aen d' Heer van Diemen geschreven op twegen

aldaer een weijnich gelieft te laeten letten, dewijle hier geen tijt en

was omme wederomme te herwegen, t' Juste getal der nagelen, die van

teijlandt Macqian gescheept sullen werden, sult U Ed. in de facture,

den oppercoopman Sr. de Meijer open medegegeven, connen sien, waer-

aen ons refereren.

T' placcaet wegen t' uijtvoeren ende vcrcoopen der cleden bij parti-

culiere is alhier ende op Baetsian behoorlijck affgecondicht ende hebbe

aen Sr. de Meijer op Macqian van gelijcken bevolen te doen, sedert

wanneer door den fiscael Daniel Ottens alhier een cas, daerinne 218

stucx swarte cangas, uyt het Chijnees quartier sijn aengehaelt, die

door eenige particuliere in tschip den Arent sonder voorweten des

schippers gescheept sijn ende tot gelegener tijt bewaert worden.

Hierbenevens gaen de attestatien jegens den oppercoopman Jan

Noijen beleijt, insgelijcx een schriftelijck raport, door hem aen mijn

overgegeven, over tslaen jegens t' Spaens vaertuijch op den 6 Februarij

passato geschiet ende alsoo voor mijne aencomste t' selve niet en was

affgedaen, maer den raedt goet gevonden hadden de stucken naer Bata-

via aen U Edt. te senden ende mijn den tijt om sulcx af f te doen te

cort viel, sijn hem en deselve aen U Edt. renvoijerende. t' Schijnt, daer

eenige piccanticheijt onder schuijlt, watter van sij, sult U Edt. beter

dan ick connen oordeelen. Bij nevensgaende copie van resolutie sult

U Edt. sien, wat onheilen wt het lichten van ons fort Barnevelt op

teijlandt Laboua sullen ontstaen. Geene van allen de tegenstrijdende

meijningen en bewegen mijn soo seer niet, als dat van de inwoonderen

van Macqian, die ongetwijffelt, alsoo den Bachander sich van den

Tijdorees niet beschermen en can, consequentelijck naerder corrcspon-
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dentie ende vruntschap met deselve ende de Spangiaerden sullen aen-

gaen, waerdoor ons de nagelen geheel sullen werden ontvoert, ofte

souden t' selve eijlandt Macquian met meerder guarnisoen ende redui-

ten rontsomme moeten besetten, dan ons geringh oordeel onder dat

van U Edt. buijgende, sullen ons naer becomen ordre reguleren.

Door den president Wagensvelt, die met den Arent costij vertreckt,

sult U Edt. in tbrede van de Mindanosze handel ende dependentien

van dien mondelinge onderrichtinge becomen. Hierbenevens gaet het

verbael door den fiscael Ottens, op sijn wedercomste met het schip

Orangie, nu jongst vandaer gecomen, overgegeven. Hoe slecht de reijse

affgeloopen is, sal U Edt. bij tselve connen sien, hier onnoodich te ver-

haelen.

Op twtgeven des gelts wegen den armen is volgens U Ed. last ordre

gestelt, dan een ider van de coopluijden alhier seggen, sulcx noijt bij

haer gedaen is, maer dat de peningen altijt aen de proponents, voor-

leesers ofte ijmandt anders sijn gestelt ende bij haer gedistribueert

geworden.

Wij hadden Jan Gerritsen Block, als voor desen is verhaelt, belast

sich rede te houden om met het eerste schip naer Batavia te ver-

trecken, dan alsoo van dit jaer apparentelijck geen scheepen over

Baetsjan costij en gaen, hebben hem herwaerts ontbooden om van hier

gesonden te worden.

Seecker vrouwpersoon met haer dochter, van Cau geboortich, onder-

dannen van den sengagie van Gammaconoora, door de Tijdoreesen

verovert ende op Tijdoor gebrocht sijnde, is daernaer met een vlot, soo

verstaa, van Tydoor alhier overgedreven, heeft haer tot noch toe

sonder kennisse van ijemandt in tMardijckersquartier onthouden ende

nu met de comste van denselven sengagie, door haer broeder bekent

sijnde, is d'selve van den Coninck door den sengagie wederomme
geeijst, die, aen ons sendende, liet ernaer vernemen, de vrouwe, boven

commende ende gevraecht sijnde, en onkenttet niet ende begeert

wederomme naer haer man te vertrecken ende dewijle geen Christen,

maer noch heijdens was, een vrije ende geen dienstbaere, geen Christen

en begeerde te sijn, hebbe deselve den Coninck op sijn versoeck weder

ter handt gestelt met vermaninge van gelijcken te willen doen, twelck

hij belooffde, eijsschende, men de namen van onse overloopers ende

vervoerde jegens de naeste vergaderinge schriftelijck soude overgeven
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omme deselve ons wederomme terhandt te doen stellen. Watter van

worden sal, sullen metier tijt ervaren ende U Edt. van alles cont doen.

T' cargasoen, met den Arent gecomen, is volgens facture door den

oppercoopman Sr. Dortmondt wel bevonden, aen den rijs is wat te cort,

twelck gelove, meerendeel door tongeluck, ons op den 4en Martij over-

gecomen, veroorsaeckt is. De comptoiren op Macquian ende Baetsjan

sijn volgens de facture, aen den Heer van Diemen gesondcn, geprovi-

deert, waeraen ons referere.

Dewijle wij eenich volck in tschip den Arent gelicht ende tot soldaten

gemaeckt hadden, hebben wij tselve wederomme versien met ses

prinswerckers, soo van hier als Macquian, die om eenige delicten, bij

haer begaen, in de kettingh sijn geslaegen, waervan de copie van sen-

tentie hiernevens gaet.

Doordien alhier eenich buscruijt door tiangh leggen ongebruijckelijck

geworden is, hebbe tselve, sijnde 29 vaten, in tschip den Arent doen

scheepen omme op Amboijna hermaeckt te worden ende sijn van daer

ontbiedende 15000 vloersteenen omme de vloeren, die qualijck gelas-

tringeert ende, water opcomende, doorlecken, te preserveren, mits-

gaders 50 a 60000 pannen met neusen en lippen omme de corps de

guarde ende huijsinge, soo hier als op teijlandt Macqian, te versien

ende brantvrij te maecken.

Voor deesen hebbe verhaelt, dat het schip Orangie, alhier jegen-

woordich in tvaerwaeter vaerende, out ende leek is ende omme car-

gasoen te voeren niet geheel bequaem, mede dewijle hier qualijck

gerepareert can worden, haest aff sijn sal, wenschte, U Edt. ons met

een ander bequaem oorloochschip versach, hoe noodich t' selvc sijn

Edt. beeter dan ons bekendt is.

Vier Chijnesen, twee vrije Mardijckers ende drije overgecomene

Spangaerden hebbe op haer versoeck gelicentieert naer Amboijna off

Batavia te mogen vertrecken, de drye Spangaerden hebben hier voor

soldaten gedient en winnen ƒ 9 pr. maent.

Hoedanich onse macht alhier in de Molluccos sij, sal U Edt. bij

nevensgaende monsterrolle connen sien, waerbij gaet een lijste van

tgeschut, soo t' selve op de bolwercken alhier ende op Baetsian ge-

vonden hebbe, dat van teijlandt Macquian hebben mede bij doen

stellen. Alhier op de punt Orangie dient hoochnoodich een nieuwe

cruijtkelder gemaeckt te sijn, alsoo d' selve geheel is vergaen ende naer
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traport van den constaepel in geen 7 jaeren kruijt en is in geweest. In

tijde van noode soude men moeten, dus blijvende, tgheheele bolwerck

verlaten, nietjegenstaende t' schoonste geschut daerop staet.

Op de Seepunt is van gelijcken de kelder meest vcrgaen, die mede

hoochnoodich dient vermaeckt, daermet jegenwoordich besich sijn,

hebben groot gebreck van hout, timmerluijden ende metselaers. Soo

daer eenige ten overvloede sijn, Uwe Edt, gelieve ons te bedencken,

thuijs dient mede vrij wat gerepareert, alsoo door den regen t' hout

begint te verrotten ende de muijren vcrgaen. Twaere te wenschen, den

thoorn van boven needer was, alsoo die t' gehcele gebouw seer be-

swaert ende apparent d'eene tijt off dander met schade van boven

nedercomen sal, alsoo t' hout, daer van gemacckt is, gantsch niet en

doocht. t' Gevangenhuijs, Ste. Pietersgadt genaempt, beneffens thuijs

staende, waerop een metaelen wijtmondt staet omme langhs de guardijn

naer de Seepunt te strijcken, alsoo de strijckinge van tgroot bolwerck,

twelck daer anders op respondeert, door al te veel wtbouwen des huijs

beleth wort, is meede gans aen stucken, soodat men t' stuck, daerop

staende, alsoo de solderinge geheel is ingevallen, niet en vermach aff

te schieten, sal moeten aengevult off van nieuws wederom hermaeckt

werden. Eenige misdadigen ende gevangenen hier sijnde, moeten in de

logiementen der chrijcsofficieren op de bolwercken bewaert worden,

de defectten, die aen dit casteel sijn, gelove, deselve Uwe Edt. beter

dan mijn bekent sijn, waeromme deselve aen te roeren naerlate.

Voor 9 maenden blijven de Molluccos noch tamelijck versien, rijs sall

ons eerst mancqueren, hebben geen 70 lasten bij tfort, wij verhoopen,

met het naeste schip over Amboina noch iets becomen sullen, van

piecken, goede musquetten, stormhoeden, goede pedarmen, draech-

banden ende eenige coegels sijn onversien. Uwe Edt. gelieve ons daer-

van, soo aldaer sijn, te doen provideren.

Met het naeste schip, dat in Augustij, soo verhoope, costij vertreckt,

sal principal. op Macquian verlossinge moeten gedaen sijn, wenschte,

met het nu verwachte schip andere bequaemen, hier sullen der haer

eenige wederom verbinden. Den luijtenandt Cranevelt is weder aen-

genomen a ƒ 80- pr. maent, ten aensien, soo verstaa, een goet soldaet

is ende boven sijn geexpireerden tijt over de 28 maenden sonder ver-

beteringe gedient hadde, den tolck Alonso Cardenosa ") heeft sijne

gagie aen onse discretie gestelt ende alsoo hier hoochnoodich van doen
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is ende de eervarentheijt meerder als ijemandt heeft, sullen hem toe-

leggen Fl. 36- pr. maent ende rantsoen als de ondercoopluyden. Den

anderen, bij d' Heer Praesident Gilles Seijs salr. aengenomen, is

tamclijck eervaeren in de spraecke, dan om te vertaelen en dient

gantsch niet, alsoo de bequaemheijt niet en heeft. Den assistent Jan

Lammertsz. ") hebbe herwaert ontboden, alsoo hem hier vermeene te

gebruijcken.

Voor tvertreck der scheepen naer Macquian hadden tijdinge becomen,

als voor desen hebbe verhaelt, aldaer in de 90 bharen nagelen in

handen waeren, sedert wanneer naerder tijdinge door den oppercoop-

man Sr. de Meijer bij brieven van dato 24en stantij wt Gnofficqia be-

quamen, dat aldaer op teijlandt 136 bharen in handen sijn ende dat

noch dagelijcx waeren leverende, insgelijcx eenen van Baetsjan, waer-

mede den coopman aldaer ons advijseert, dat de Labouwers noch om
te plucken in tbosch waeren ende dat in de toecomende maent ver-

meijnde te sullen leveren, verhoopte een goede perthie te becomen.

Bijaldien ons meijninge ons niet en bedriecht, verhoope, de Mollucqos

van dese jaer 4 a 500 bharen sullen wtleveren.

Hierbeneffens gaet het translaet eener missive, van den Coninck Ham-
sia aen U Edt. geschreven ende door den fiscael Ottens overgeset, hij

hadde ons belooft, als voor desen hebbe verhaelt, aen U Edt. te ver-

soecken omme de incomste sijner tollen voor een tijt te mogen genieten,

dan tschijnt door ons meenichvuldighe maninge beschaemt sij ofte

mogelijck, dat hij vreest, gelijck oock seght, aen U Edt. quade rapor-

ten door ons, gelijck voor desen door andere is geschiet, van hem
gedaen sullen worden.

Hij beroempt sich grootelijcx op de comste van sijn broeder Cappn.

laout ende dat alsdan den oorlooch jegens den Tijdorees heftich sal

aenvangen, tsoude connen geschieden, tsclve eenmael voornam, dan

vreese, bijaldien sulcx geschiet, hij sijn onderdanen door de geheele

Molluccos tot den oorloge sal opmanen, waerdoor alsdan veele nagelen,

die ongepluct aen de boomen vergaen sullen, moeten derven ende soo

hem sulcx wilde beletten, t' welck apparent met hardicheijt ofte ge-

welt soude moeten geschieden, sal te duchten sijn, hij vaster allijantie

ende verbonden met den Tijdorees ende Spangt. sal aengaen ende

de inwoonders deses lants, daer hij groot ontsach onder heeft, die hem

meerendeel wt vreese onderdanich sijn, jegens ons opruijden ende in
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oorlogen brengen sal, dan sullen ons naer gelegentheijt des tijts regu-

leren ende U Ed. ordre in alles, voor sooveel sal cunnen, naercomen.

Tot noch toe heeft hij sich in tleveren der nagelen naer behooren,

voor sooveel als hebbe cunnen bespeuren, gequeten. Wat naer desen

doen sall, sullen hier naer vernemen ende Uwe Edt, advijseren.

Den Coninck is op den 29en stantij savonts naer de vaste cust van

Gilolo vertrocken, soo voorgeeft omme een correcorre, gelijck mede op

Moro ende ander plaetsen heeft geordonneert, te doen maecken, ver-

meent ontrent tot halff Meij wt te blijven, onderwijlen sal den meeren-

geseijden hoecom ende gnoffamaniera, op Macquian om t' leveren der

nagelen aldaer te bevorderen gesonden, alhier wederom sijn g'arri-

veert, alswanneer men dan in de resumptie ende vernieuwinge der

oude contracten sullen treden.

De lopende tijdinge alhier sijn, dat in de Manilhas wederomme naer

Taijoiihan sterck wort toegerust, dan wat mocht wtbrengen, sullen en

cunnen niet seeckers verstaen, de scheepjens, voor desen verhaelt, nu

laetst met het Spaens secours wt de Manilhas gecomen, verstaa, weder-

omme vertrocken sijn, eenige seggen naer Macassaer, andere naer de

Manilhas, soodat de Spangaerden alhier souden behouden de galeije

ende noch eenich ander cleijn vaertuijch.

Op stondt in tsluijten deses sijn ons 2 brieven van wegen den Coninck

gesonden omme in Amboijna door den Heer Gouverneur bestelt te wor-

den, den eenen aen Cappn. laout ende den anderen aen Leliatta, stat-

houder van Loehoe, t' gunt aen haer advijseert, alsoo geslooten ende

ons volck om te leesen gebreeckt, en hebbe niet connen weten.

Insgelijcx comen 2 Spangaerden ende eenen Pampanger van de

Spaense guarnisoenen over, den eenen van Gammolammo ende den

anderen van Tijdoor, weten niet sonders te seggen, dan dat de galeije

voor Gammolamme opgehaelt ende, alsoo seer van den worm gegeten

is, verdubbelt wort, dat de 2 scheepgens naer de Manilhas, de champan

naer Macasser ende dat op Tijdoor een groot nagelgewas sij.

Dit is, Ede. Heere, alle t' gepasseerde, voor sooveele t' onser ken-

nisse sedert onse aencomste alhier gecomen sij, pr. den naesten ver-

hoope U Ed. van alles largo, ijets voorvallende, t' advijseren.

Hiermeede

Edn. Erentfeste Manhafte Achtbaere Wijse Voorsienige seer ge-
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strenge Heere, beveele U Edt. tsamen met U Edt. gesellinne ende

familje in de bescherminge des Alderhoochsten, die bidde U Edt, een

gelucksalige regeringe te verleene.

Malleijen op Ternaten ultimo April Ano, 1629,

CCLX. JAN JANSZ. VISSER, KASTEEL NASSAU OP BANDA
NEIRA 2 MEI 1629').

Erntfeste, Manhafte, Wijse, Voorsienige seer discrete Heere.

Mijn Heere, U Ed. aengename missive yan den 25en November

passado, pr. Purmerent gesonden over Amboijna, pr. den Briel prio.

Febr. alsmede van den 25en, 26en Januarij pr. de fluijt Edam den

21 Febr. ontfangen, waerop dese sal dienen tot antwoorde.

Tis mijn van harten leet te voorstaen, dat U Ed. gemiscontenteert en

quade genougen van mij sijt hebbende, seggende, andre reglement ende

beter mesnagie van mij haddc verhoopt, t' schijnt, U Ed. verstaet, dat

de gedane groote oncosten mijn schuit te wesen, dat ick soude moeten

bekennen, waer d' E. Hr. Gouverneur Vlack hier niet geweest, door

wiens ordre ende last d'oncosten gedaen sijn ende niet door mijn.

Mijn commandement heeft soo varde niet mogen strecken, dat derectie

over de boucken hebbe mogen gebruijcken, het heeft d' E. Hr. Gouver-

neur Vlack niet gelieft, dat ick de coopluijden haer boucken maentlijck

soude eens oversien. Als ick sulcx versocht, gaff mijn voor antwoort»

wij genouch met het onse te doen hadde, de coopluijden met het hare

soude laten bemoijen. Ick hebbe pacentie moeten hebben genouchsaem

tegens mijn gemoet ende hadde wel gewenst, gelijck naermaels ver-

socht hebbe, te mogen vertrecken, ten aensien d' E. Hr. Gouverneur

door ongesontheijt hier soo lanck bleeff.

Primo September, naerdat door dE. Hr. Gouvr. voorsz. geauthori-

seert was ende deselve het geleijt tot nevens Poulo-Aij gegeven hadde,

hebbe van stonden aen op de mesnagie gelet ende ordre gestelt ende

niet gewacht, totdat U Ed. mij andermael recommandeerde, gelijck U
Ed. bij dese ingeleijde memorie No. 1 sien can, dat de oncosten in

6 maenden bij d' E. Hr. Gouverneur voorsz, geweest sijn ƒ 83071//14//4
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p. ende in 6 maenden bij mijn regeringe f45695//16, compt minder te

wesen ƒ 37375//18//4, dat d'oncosten in 6 maenden voorsz. bij mijn

regeringe minder comen te bedragen, dat ick verhoope, voor goede

beginselen bij U Ed. sal aengenoomen worden, sal met Goodes hulpe

daerinne continueren, alsmede in alle andere saecke Compes. proffijt

ende voordeel soecken, sooveele doenlijck is. Wil U Ed. gebeden

hebben geen discontement ofte quade genougen in onse doen te

hebben, ongetwijffelt sal U Ed. ordre met Goodes hulpe in goeden iver

naercoomen, dat U Ed. goet contentement sal hebben.

Bij dese ingeleijde memorie No. 2 can U Ed. sien, dat geconsumeert

is boven de winste van den handel ende incompste van de landen,

sonder de onbetaelde soldije daeronder begreepen, ƒ 104820// 19// 16

pen. dat voorwaer een groote somma is ende met leetweesen aen-

schouwen moet, doch hebbe het voor dese tijt niet anders connen

maecken, ofte het soude de Compe. (als volcht) schadelijck geweest

hebben.

De werckluijden verdienen groote gagie ende sijn in groot getal,

t' soude immers schade geweest hebben, dat men deselve twee jaren

soude hebben laten wercken over een dinge, dat in een jaer connen

doen. Haer niet van doen hebbende, sal de Compe. van haer gagie

ontlasten, degene vrij geven, diet versoucken, alsoo onder de Burgerije

wel van nooden sijn, andere, die haer tijt uijt sijnde, verlossen, souden

deselve anders in gagie moeten verbeteren.

Het houtwerck, dat met Amsterdam voorleden jaer gecoomen is,

leggende in regen ende wint, dat soo leggende meerder in een jaer

soude vergaen als in t'hien onder dack, waeromme vereijst beter in

tyts verarrebeijt.

De begonnen wercken, door d' E. Hr. Gouvr. Vlack bij der hant

genomen, staende met het houtwerck in regen ende wint, namentlijck

het huijs op Nera aen de Noortsijde van t' Gasteel alsmede het huijs

in t' Gasteel Hollandia, de reduijt op Celamma, t' soude voorwaer

groote schade wesen, dat men de schoone kostelijcke wercken, die de

Compe. sooveele duijsende costen, door regen schade soude laten

lijden. Om sulcx voor te coomen ende het schoone weeder, door

Goodes genade ons daertoe verleent, sijn op t' spoedichste daermede

voortgevaren.

Alle welcke voorsz. redenen oorsaecke sijn, dat in de sware forti-
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ficatie met groote costen hebbe moeten continueeren, dat, Godt loff,

nu gedaen is ende sullen daermede ophouden ende niet anders doen,

als sonder geit, cleeden ende met eijgen volck connen doen.

Door de groote ongesonde tijt voorleden jaer gehat van berre berij

ende naderhant van coortse onder tvolck, is oorsaeck, dat door noot

d' E. Hr. Vlack voorsz. heeft moeten het volck wat beter tractement

doen, voornementlijck de werckluijden, matroosen van tprauwenhuijs

ende het scheepsvolck, souden anders weijnich dienst daer hebben

connen van genieten, waert, dat niet met wat contant op haer reecke-

ninge als anders gesecondeert waren omme tot haer gesontheijt te

comen, Bandaneesche slaven sijn ons daerdoor veel affgestorven, daer-

toe sulcx niet heeft mogen strecken.

Naer tvertreck van d' E. Hr. Gouverneur Vlack voorsz. crcgen

droogh weder, daerdoor de berreberij onder het volck ophielt, maer

worde te meerder met harde s'ware coortse besocht, soodat gebeurt

is, van 30 timmerluijden geen 6 conde wercken, dan, Godt loff, het

duierde niet lange.

Op tgesondene cargasoen pr. Purmerent, dat door ordre van d' E. Hr.

Gouverneur Philips Luijcassen in Amboijna is overgescheept in den

Briel, dat soude bedragen ƒ 30616//17//12 pen. hebbe dit naervolgende

op te cort bevonden

3 vaten speek op t' schip gestelt, alsoo seggen niet ontf.ngen

te hebben

2 packgens, inhoudende 60 st. witte Chineesche cangans

a 1 gl. ijder ƒ 60

3 amen olij van olive a 90 gl. ijder ƒ 270.

Compt te bedragen somma ƒ 330-,

daervoor t' generael hebbe doen belasten, alsoo geattesteert wort,

gelijck bij dese nevensgaende attestatie te sien is, dat niet in tschip

geweest sijn.

Door d' E. Hr. Gouverneur Philips Luijcassen is van tvoorsz. carga-

soen in Amboijna gelicht t' pack no. 228, inhoudende 296 st. witte

chanenijs, costen met ongelden /420//15, waervoor t' generael mede

gedebiteert is.

Het resteerende hebbe recht bevonden.

Op tcargasoen van de fluijt Edam hebbe bevonden van de 190V'5
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lasten rijs, dat te cort come lasten drie en 250 Ib. daerenbooven voor

tschip geconsumeert, met hetgeene hebbe laten houden tot provijsie

lasten wesende te samen lasten 14'/2- Hebbe alhier suijver ontfangen

176 last ende het schip voor de 11 'j last gedebeteert. 200 st. slaven,

2 martavanen sijn mede ontfangen. Hebbe noch noijt hier sulck goet

slach van volck becoomen.

De facture is recht bevonden ende het generael voor ƒ 27248//14//-

gecrediteert. Dat op tcargasoen van den Briel een sockel te cort compt,

can niet weten, waerinne het mach bestaen. Die men hier aenspreeckt,

een ijder seijt, het sijne gelevert heeft. Die daervoor geteeckent hebben,

hadde behooren het te verantwoorden. Mede gesien, datter 8348 Ib,

nooten te cort compt, dat 6! 9 pr. cento is, is mede veel. Het wort hier

op de comptoiren nochtans wel gelevert ende daer is altijt imant van

de scheepen bij, die op den ontfangh toesiet, soodat daermede anders in

connen doen. Aengaende de 16 verbroijde sockels, geloove wel, dat hier

soo slecht vandaen gecomen sijn, als daer bevonden is, overmits hier

vrij wat slecht raepgoet ontfngn. is, dat meer als halff bedorven was,

dal bij goede gewassen niet soude willen ontfangen.

Sal voortaen alle wisselbrieven selve teeckenen volgens U Ed. ordre.

Tis ons aengenaem te voorstaen, de boucken wel ontfangen sijn.

Mede gesien, hoe dat in de missive, van d' E, Hr. van Diemen ge-

schreven, geseijt wort: in somma het moet al wat slordich toegaen,

waertegen niet hebbe; dat voor desen gebeurt is, laet ick degeene ver-

antwoorden, die voor desen heer ende meester geweest sijn. Wat bij

mijn tijt gebeurt, degeene, die het slordich maecken, sal U Ed. bevinden

(als bij de rolle ende sententiebouck) , niet ongestraft blijven.

Dat U Ed. alle d'uijtstaende schulden, van wegen slaven geprove-

deert, heeft affgeschreven omme daermede t' accorderen, hebbe de reste

mede op t' generael gebrocht.

Sal volgens U Ed, ordre ons uijterste devoir doen omme d' uijtstaende

schulden te innen.

Dat Sr. Arent Gardenijs kennisse soude gehat hebben, dat den coop-

man Schooff goede somma van penningen te cort quam, als transpoort

overnam, hebbe niet kenne bevinden ende dat uijt d' effecte van Poulo-

aij naderhant soude betaelt wesen, is mede soo niet, want Gardenijs

voorsz. heeft selve contant aen do. Schooff getelt, dat aen costgelt ver-

streckt was.
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Schooff hadde van Sr, Perregens al voor 70000 gl. capitaels op

Poulo-aij overgenomen, voor ende aleer transpoort aen Gardenijs dede,

Sr. Perregens heeft selver t' comptoir Revenge gedebeteert, voor soo-

veel dito Schooff bij de winckel te cort quam, gelijck bij de nevens-

gaende te sien is, dat bij Perregens onderteeckent is, daerbij genouch-

saem claer blijckt, dat Gardenijs voorsz. uijt d'effecte van Poulo-aij

niet betaelt is, evenwel hebbe do. Gardenijs voor den Raet beroupen

ende heeft sijn verantwoordinge gedaen, als pr, rolle te sien is. Hebbe

geen foute bij deselve bevonden.

Maer die daeraen schuldich sijn geweest als Perregens voornement-

lijck zijn bedrijff, heeft ten onrechten andere daermede soucken te

beschuldigen.

Tis seer goet ende proffijtelijck voor de Compe. dat geen particu-

liere cleeden hier mogen brengen, sal volgens ordre de overtreeders

straffen.

Uijtstaende schulden sal voortaen niet meer laten maken ende die

contrarie doen, sal den fiscael tegens laten prossederen ende niet onge-

straft laten.

De penningen, door U Ed, aen Christiaen de Wandelaer heeft doen

verstrecken, sijn meest betaelt ende de reste sal in corte mede wel

incoomen, de goederen houde in Compes. packhuijsen tot verseecke-

ringe, totdat betaelt sijn, de goederen, aen Huijbrecht Robbertssen ^)

zalr. vercocht, hebbe volgens ordre, soo vercocht waren, weder aenge-

nomen. De verschoote penningen aen Adriaen vanden Bergh ^) sijn

betaelt.

D' assistenten, pr. Purmerent gesonden, hebbe geene van voornomen.

Soo ick verstaen, sijn in Amboijna door ordre van d' E, Hr. Gouverneur

Philips Luijcassen aen lant geordonneert, daeromme hier seer ver-

legen sijn.

D' opperhooffden van Ischip hebbe expres belast Gresij, Jortan noch

geen havenen onder des Matarams gebiet aen te doen, maer dat in

passant die van den Mataram sooveele affbreuck doen, als mogelijck is.

Acht a 10 dagen naer t' vertreck van t' eerste schip sal wederom eens

overal de ronde doen ende de schuldenaers haer affreeckeninge laten

verthoonen, die de hare verlooren hebbe, nieuwe geven omme te sien,

ofte met de boucken van uijtstaende schulden accorderen.

Overal daer macis ende nooten ontfangen worden, hebbe ordre ende
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last gegeven, dat niet een cattij goet ontfangen, ofte sullen aenteecke-

nen, van wie het ontfngen, ende achteraen stellen, wat deselve betalen

op reeckeninge omme daerbij te sien, ofte de coopluijden haer rechte

devoir al doen omme de schulden in te trecken. De Kaij-arous vaertuijch

connen ons genouchsaem mede behelpen ende is binnens lants bequamer

als chaloupen, is voor cleijn geit te becoomen, coopen voor 24 a 25 ra.

een sjampan, die 3 a 4 lasten goet voeren can ende gaen dan niet

dieper als een tingan.

Het groot vee hebbe van Nicolaes Colff alsmede van de vaendrich

Bovet ") over schulden aengenomen ten prijse, soot deselve door den

Gouverneur Willem Janssen aen do. Colff vercocht was, compt omtrent

24 ra. van achten ijder beest door den anderen te staen, transporteere

hetselve op Rosingeijn ende PouUoron, sal daer niet van laten slachten,

opdat te beter in corte jaren mach vermeeren. Cleijn vee is noch rede-

lijck bij de burgerije, van boeken, varekens, hoenders.

Tis seer noodich, dat magh gecontinueert worden, datter geen arack

van andere plaetsen hier gebrocht wort.

Banda behoort altijt met rijs op voorraet versien te wesen ende dat

omme verscheijdene redenen, als breeder pr. de beschrijvinge van

Banda op carto.

De macis laet voortaen droogh packen sonder met sout water te be-

sprengen.

Alderhande vruchtboomen uijtgesondert clappusboomen wassen bij

meenichte sonder te planten in de ruijchte, daer niet veel geloop is,

achteroff.

Op kale velden hebbe tot noch toe niet vernomen, dat eenige noote-

boomen wassen willen. Daer se bloot staen, gaen telckens uijt, daer

men se plant, alse niet onder schaduwe van ruijchte ofte boomen staen.

Tot noch toe seder het vertreck van d'Hr. Gouverneur hebbe geen

Cerammers vernomen, die ons bij nacht ende ontijen plegen het volck

van tlant te halen.

Door tversterven van predicant ende proponent, cranckbesoeckers

can den dienst der kercke naer behooren niet waergenomen worden,

Den dienst der schooien wort noch naer behooren met behulp van

d'ouste schooljongers wel waergenoomen.

Onder de Mooren vernemen niet, dat eenige correspondentie ofte

vergaringe hebbe. t Is daer heel stil off ende sterft uijt.

100
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Wat hier in rechte is gepasseert, can U Ed, sien in de rolle ende

sententieboeck, hiernevens gaende, waeraen ons gedragen.

Opdat over alle comptoiren de coopmanschappen tot één prijs soude

vercocht worden, hebbe geresolveert, als pr. resolutiebouck te sien is,

tot wat prijs de coopmanschappen sal vercocht worden, wat voorder

is geresolveert, refereren ons aen tresolutiebouck, hiernevens gaende.

Compangnies lijffeijgenen, gevangene Javane, Bandaneesen met haer

kinders daeronder begreepen, syn sterck, jongh ende out, 851 zielen.

Als ijder maer een pont rijs daegs consumeert ende in tjaer t'weemael

cleeden genieten, sal se de Compe. jaerlijcx comen te costen weijnich

min als 25000 gl. Dat daertegen inbrengen connen, is weijnich. Die

gesont geweest sijn, hebbe al t' samen tot de fortificatie ende tot het

maecken van de nieuwe packhuijsen ende logementen gebruijckt, soo-

dat tot noch toe een sober leven gehadt hebben, dat voortaen sal

verbeeteren door tmaecken van tuijnen ende haer tijt verleene, dat

visschen mogen. Rijs, cleeden moeten evenwel hebben, soodat dit haer

oncosten niet can verlichten, de pareken van de landen sijn verdeelt,

daeruijt geen vruchten mogen trecken,

Pouloron, dat nu van volck ontbloot is, versouckt de burgerije van

Poulo-aij te mogen innen, ten aensien haer pareken seer cleijn sijn. Sal

haer daermede moeten accomanderen, opdat te beter mogen prosperen

ende haer schulden betalen.

U Ed. belast de slaven niet te vercoopen als voor contant ende met

goed proffijte, waerinne tot naerder advijs d'ordre volgen sal, soo

doende sullen de slaven haer selve consumeeren, het hadde beeter

ende proffijtelijcker voor de Compe. geweest, dat ordre becoomen

hadde de hant daermede te lichten, al soude sonder proffijt voor

contant vercocht worden, daermede waren de sware lasten ende on-

costen gewonnen. Warent cleeden ofte andere onbederffelijcke waren,

dat men deselve op solders van packhuijsen conden sonder coste

houden, soo soude ick mede verstaen, dat niet anders als met goede

proffijte vercocht, maer d' oncosten sijn te swaer, als s'maents ijder

1 ra. aen rijs genieten ende 2 ra. cleeden jaerl. is 14 ra. voor ijder

hooft, compt voor 2 jaren 28 ende voor 3 jaren 42 ende alsoo voorts.

Soodat mijn bedunckens hooghnoodich is, ons andere orde in vercoopen

van de slaven geven.

Tegenwoordich is niet geraetsaem, de burgerije meerder beswaren
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met heffinge der landen, doordien dat noch in sulcke groote schulde

steecken. Als men de '^ van nooten ende macis inhout, hebbent andere

noodich aen rijs, cleeden voor slaven ende haerselven van doen, als

leven sullen.

De plantinge van nooten ende clappusboomen heeft de burgerije

redelijck haer devoir in gedaen ende hebbe het beter bevonden, als

wel vertrout hadde, waerinne haer sal doen continueeren.

De visscherije neempt noch weijnich toe, doordien het manvolck voor

desen veel verloopcn is, doch sal mettertijt beteren door de Malie-

baren, diet geleert wort.

Bij de gratificatie ende schenckagie sijn weijnich onder de burgerije

verbeetert. Het is bijnae vergeeffs geweest, dat sulcx gedaen is, de

ingesetene sijn meestal van conditie, als sij veel hebben, verteeren

sij veel.

Soodat men niet beter doen can, houden sooveele in op haer

schulden, als doenlijck is. Als de gewassen heel goet sijn, sal men wat

meer als de ^
L>
inhouden. Soo wanneer heel sober vallen, moeten weder

wat discretie daerinne gebruijcken, opdat leeven moogen. Daer Godt

voor sij, het gebeurden, het gewas door onweeder verloor, soude men

de burgerije rijs moeten borgen ofte soude van armoede vergaen, seer

weijnich sijn der, die soo veel vermoogen, dat haer een jaer op voorraet

met rijs versien.

Sedert het vertreck van dE. Hr. Gouverneur Vlack sijn de naer-

volgende wercken gemaeckt ende de forteficatie verbetert, als volcht

te weten

Het packhuijs b in tCasteel Nassauw, wesende (op t' vertreck van

d' Gouverneur) 100 voeten lanck, de voormuieren met eenich scheijt-

muieren 8 voeten hoogh, voorders opgemaeckt ende daerenboven noch

130 voeten langer gemaeckt, is gereet op eenige deuren ende vensters

nae, als breeder bij de beschrijvinge van Banda verhaelt is.

Voorders de binnenguardijn aen de Noortsijde van tCasteel Nassauw,

weesende van losse opgeleyde steenen offgeworpen ende van nieuws

in calck wel swaer ende dick opgetrocken tot aen de punt Admirael

ende van daer voorders tot aen t' logement d. dat door d' E. Hr. Vlack

gemaeckt is.

In tpackhuijs a hebbe een houte vloer doen maecken van 45 voeten

lanck ende de M2 pannen doen strijcken.
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Een licht school van Rosengeijnse steen in de negerije van Nera

doen maecken.

Een kerck van calck ende steen in de voorz. negerije gemaeckt, als

breeder bij de beschrijvinge van Banda verhaelt.

De bedden in tCasteel Belgica ende in tCasteel Nassauw ternoot

mede versien, naer thout ende gelegentheijt hadde, sal voortaen nieuwe

plancken laten sagen ende op nieuws versien, Soo nieuw gestelt sijn,

mogen niet langer als een jaer ofte anderhalff duieren.

Op Hollandia olim Lonthor een treflich en sterck packhuijs ofte loge

gemaeckt, seer schoon van hout ende gehouwen steen, is in den tijt van

twee maenden bij seer droogh schoon weder opgetrocken, dat sijn vol-

comen hoochte hadde, is 75 voet lanck en 28 do. breet als breeder bij

de beschrijvinge van Banda.

Het huijs in tCasteel Hollandia, wesede 8 voeten hoogh, 15 voeten

verlenget, dat van de eene guardijn tot de ander compt ende voorts

opgemaeckt als breeder bij de beschrijvingh van Banda.

Alle de bedden in tcasteel Hollandia sijn opnieuws gemaect, daertoe

het meeste hout hebbe doen sagen. Op tvertreck van d' E. Hr. Vlack

waren de stucken op deurgesaeghde swalpen gestelt.

De punt Roos in tCasteel Hollandia olim Lonthor, wesende in talder-

eerste van tmaecken door de groote regen, doemaels hadde, op ver-

scheijde plaetsen gescheurt ende aen de Westsijde wel een voet wijt

geweecken, is wel halff onder de voet gevallen, de voorsz. punt weder

opgemaeckt van beter stoffe ende van achteren met 2 dicke pillaers van

3 a 4 voeten, sal nu geen noot voor tvallen hebben.

De halve gemaeckte reduijt op Salamma hebbe oock voorders op-

gemaeckt als breeder bij de beschrijvinge van Banda.

Voorders hebbe het vaertuijch naer eijsch onderhouden ende versien,

daertoe teer ende piek seer meerder van noode hebben.

Alle ammunitie van oorloge mede versien, eenige nieuwe roopeerden,

wielen, hantspaecken, wissers, aensetters, leepels, dat meest alle ge-

disterueert was, versien ende veel nieuw gemaeckt; tot de verlegen

oude loopen van musquetten laet nieuwe lade maecken ende de loopen

versien.

D' onvoltrockene guardijnen van tcasteel Revenge hebbe mede doen

opmaecken.

Met het vertreck van d' E. Hr. Gouverneur Vlack hadde een calck-
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oven gereet van 1000 tonnen, hebbe sedert noch 12 do. gebrant yder van

200 tonnen eerder meer als min ende een cleijne van 60 tonnen, daeren-

booven 400 tonnen over schuit aengenoomen, soodat sedert prio, Sep-

temb. tot op dato 3860 tonnen (ijder ton op een vleijsvarcken gereec-

kent) aen de voornoemde wercken geconsumeert hebbe.

Ten tijen van de Gouverneur Vlack sijn de wercken van de fortifi-

catie wel beijvert ende naer tijt ende gelegentheijt van weder goeden

voortganck gehat. Maer sedert sijn E. vertreck tot op dato door het

schoone weder door Godes genade ende hulpe hebben de wercken

noch veel beter voortgangh gehat.

Het oude packhuijs in tCasteel Nassauw, het nootenhuijs buijten de

loge op Lonthor offgebroocken, de plancken ende ander houtwerck tot

selders ende vloeren ende tot bancken georboort op talderbequaemste,

is ons seer wel te pas gecoomen ende de Compe. veel in hout versterckt.

Banda, dat voor desen soo slordich was van logement en packhuysen

(daer men de costelijcke specerije ende Compes. middelen in mosten

verwaren) versien, dat de koestallen in tvaderlant beter van aensien

sijn, is nu treflich verbetert, dat tot noch toe geen plaetse in India

gevonden hebbe, die beter versien sij, doch het heeft de Compe. veel

volck ende goet gecost, dat ons selve op t' hoochste heeft verveelt, can

voortaen met cleijne costen onderhouden worden.

T' naervolgende vereijscht noch hier gedaen te wesen (dat t'sijner

tijt bij der hant sal nemen), het casteel Revenge van binnen met een

binnenguardijn van calck ende steen te maecken (ommc te beter diffen-

cijff te wesen) ende tusschen beijde guardijnen met aerde te vullen.

Boven tCasteel Belgica vereijste noch wel een cleijne steene reduijt,

overmits de hoochten boven Belgica dommeneert, ter voorn.de plaetse

een goede reduijt wesende, is tCasteel Belgica onnoodich, mocht wel

geslecht worden. Overmits de guarnisoenen cleijn sijn, leijt overal te

weijnich volck in de casteelen ende reduijten, doch in tijen van noot

soude men deselve met de Burgerije verstercken.

Op Ourien tot de defense der burgerije vereijst daer mede wel een

reduijt voor aenloop van Cherammers.

Poulo-aij, Lonthor vereijschten mede wel nieuwe kercken te hebben

van calck ende steen, van houtwerck isset al staegh weer aen.

Op Nera dient wel een nieuw sieckenhuijs te sijn.

Alle dese voornoemde wercken connen genouchsaem (met assistentie
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van de Burgerije] sonder verlet van tijt, als de gewrassen in sijn, ge-

maeckt worden sonder iets de reeckeninge van fortificatie daermedc

te beswaren, als met een weijnich iserwerck.

Alle de messelwercken costen niet als het arbeyt van de slaven, tot

maecken van calck spenderen niet eenen penningh. Steen is allent'halve

mede genouch, hout, bamboesen, clappesdack, voor sooveel tot lichte

wercken van nooden hebben, isser meede wel te becoomen.

Voor desen isser aen de werckluijden van calckovens veel vleijs,

speek, arack buijten ordenaris meer als rantsoen verstreckt, dat sedert

het vertreck van de Gouverneur geheel affgesneden hebbe.

Voor desen isser al op reeckeningh van fortificatie gebrocht, wat

siecken, creupele slaven soowel als gesonde slaven als rijs, cleeden

geconsumeert hebbe, dat de fortificatie seer verswaert ende schijnt, off

de fortificatie alle de werelt cost, dese oncosten daer eens affgetrocken,

sal deselve veel duijsende min comen te bedragen.

In de nieuwe boucken laet een reeckeninge apart houden van on-

costen van slaven, daerbij U Ed. sal connen sien, hoe groot de lasten

daervan vallen ende orboor is de hant met de slaven te lichten, waerop

naerder advijs verwachte.

Voortaen sal anders niet tot laste van fortificatie brengen als de

materialen (daervoor belast sijn), die daeraen consumeren, dat ver-

hoope in tgeheele jaer niet boven 3 a 4.5 a 6000 gl. over alle de

eijlanden van Banda sal bedragen.

Dese naervolgende vremde handelaers sijn hier geweest.

Van Caij-Arou ende d'omleggende plaetsen sijn met 7 a 8 stucx

groote sjampans, 5 a 6 orangbaijs hier geweest, medebrengende onge-

vaerlijck 40 lasten sagou met hun allen, dat seer weijnich importeert.

Omme haer te meerder aen te locken hebbe haer van t' voorsz. geen

t' hiende affgenomen ende in alles dienstich ende behulpsaem geweest,

meer faveur ende gunst bewesen als de ingesetene van tlant selvc.

Acht a 9 cleijne jonckgens ofte groote champans sijn der noch op de

compste geweest, dan alsoo het te laet genomen hebbe, de Wester-

mouson haer tegen quam, sijn wederomme teruggegekeert naer Caij ende

Arou, hebbe hier niet connen coomen.

T' soude proffijtelijcker voor de burgerije ende de Compe. wesen,

dat men voor de goede nooten 'A ofte de V- meerder betaelde, als tot

noch toe gedaen is. De nooten hebbe veel werck aen haer, moeten 5 a 6
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weecken op parre-parren ') droogen, daertoe dagelijcx branthout ge-

haelt moet werden om vier onder te stoocken, t'hien cattij a 5'/2 Ib-

de cattij is 55 Ib. ende met haer doppen wegen wel 80 Ib. ongedroocht,

daer wort 1 ra. van 8en voor betaelt. Sijn Ed, can selve eens over-

leggen, ofte het draeghloon voor dese nooten wel betaelt wort sulcke

groote swaerte uijt het geberchle t' huijs te dragen ende dan weder

aen de compe. te leveren, daerenbooven noch 5 a 6 weecken te

droogen, moeten dan noch gedopt ende uijtgesocht worden. Voor

sulcken cleijne geit die groote moijten te doen, is oorsaecke, dat veel

nooten verlooren gaen ende niet geacht worden, nemen de foulie daer-

off ende laten de nooten liggen ofte smijten se in de ruijchte. Soo sijn

Ed. verstaet ende goetvint, dat voor de goede nooten wat meerder

betaelt wort, te meerder ende beeter nooten sal der gelevert worden,

sullen hierop advijs verwachten.

De Burgerije sijn al tsamen van Pouloron gelicht ende op tgroote

lant in de negrije van Waijer, Demme ende Orij verdeelt.

Rosengeijn heeft noch sijn oude Burgerije, leijt vooraen, heeft altijt

den meesten ende eersten aenstoot van Cherammers gehat, daeromme

vereijschen tot devence van t' lant daer te blijven.

Arack branden sal mettertijt door de Burgerije mede in twerck wor-

den gestelt, doch sullen vooreerst niet veel neeringe hebbe. Doordien

Compes. schulden intrecken, sal der weijnich ofte geen geit onder de

Burgerije coomen, van die ten achteren aen de Compe. sijn.

Smalle cangans sijn hier redelijck begeert ende worden met goede

avance vercocht, sal naer desen adviseeren, wat quantiteijt van noode

hebbe, de breede do. gaen wat trager van de hant.

20en Febr. passado is hier gearriveert eenen Jacob Joosten ^"), met

een fergattien comende van Macassaer, medebrengende 7 a 8 lasten

rijs, 70 potten arack, 30 potten zuijcker, sijnde sterck 11 parsoonen,

Malaijers, die voor matroosen varen. Dese voorn.de Jacob Joosten is

met de deensche scheepen in tlant gecoomen, heeft voor coopman op

Macassaer gelegen, seggende over seecker amphioen gecocht (die hem
affgeijst worden door Craepe, haer Generael) versteecken hadde ende

is naermaels bij deselve bevonden, daerover van alle sijne welvaren

ontbloot, compt hier omme sijn schade te verwinnen, heeft voor desen

mede op Batavia geweest.

Desen voorn.den Deen heeft scer crnstelijck versocht omme op Caij
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ende Arou ende Cheram te mogen gaen om sagouw te handelen ende

hier weder aen te comen, hebbe niet connen gelooven, sijn voornemen

sulcx soude wesen, maer quade gevoelen daervan gehat, dat de Macas-

saren op de cust elders mochte v/aerschouwen, boet hier in Banda

stont, te meer was daerinne besorcht, doordien uijt Amboijna van d'

E. Gouverneur Philips Luijcassen verstaen hadde, hoe aldaer 30 corre-

corren uijt Tematen onverwacht aengecoomen waren, deselve haer

laten verluijen, dat de custe van Cheram langs menen te varen, soude

wel connen wesen, dat elders meerder macht door die van M'acassaer,

Portugiesen bequame, doch tot noch toe niet vernomen. Wat noch

gebeuren sal, sal den tijt leeren, sijn hier wel op onse defense voorsien,

beter als lange niet geweest sijn, cruijt ende loot wort daertoe verwaert

ende niet te vergeeffs verschooten.

Desen voorn.den Jacob Joosten verclaert mede, datter voorleden

jaer op Maccassaer geweest sijn 400 bacr nagelen, waervan de Engel-

sche 350 baer becoomen hebben ende den deen 50 baer.

20 Febr. passado naermiddach isser noch een fergatjen gecomen (met

een Engelsche vlagh) van Macassaer, medebrengende diversche Chi-

neeschc stoffen, cleeden, rijs, arack, breder blijckende bij dese nevens-

gaende facture ende missive, aen mijn geconsigneert.

De missive van den Engelsman hebbe laten overstellen in duijts,

waervan copie medegaet, daerbij sijn Ed. sien can, hoe desen Andries

Coggins '^), Engelsman, leggende op Macassaer, dien ick noijt met

bekende oogen gesien hebbe, hem verstout op mij te versoucken, (soo

ick het soo goet vont ende anders niet) retour soude doen in nooten

ende macis, voor t' geene van sijn gesondene cargasoen soude coomen

te procederen, soodat men genouchsaem bevint, dat dese Macassaren

haer oogemerck niet en is omme de cleijne proffijten van haer rijs te

vercoopen, hier comen, maer soude hier gaerne mede goede partijc

nooten ende macis vandaen voeren, gelijck uijt Amboijna gedaen

hebbe, dat wy haer hier wel beletten sullen ende soo iemant in faute

oversulcx bevonden hadde, soude den gallich daermede versien tot

exempel van andere.

Bij den voorn.den Deen Jacob Joosten hebbe een brieff voornomen,

gesz. door den voorn.den Andries Coggins (Engels coopman leggende

op Macassaer), houdende aen Venant, hebbe deselve hem affgenoomen

ende met advijs van den Raet geopent omme te vernemen, offer tot
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nadeel van de Compe. iets in bevonden mocht vi'orden, daervan de

principale alsmede copia in tduijts nevens dese gaet, daerbij sijn Ed.

sien can, wat denselven is inhoudende.

Uijt de voorsz. missive aen Venant verstaet men, dat op Macassaer

verwacht wort ende dat voor een speciale goet vrunt van den Coninck

gehouden wort, die hem soude assisteeren, indien niet stcrck genouch

quam, voorders de heele omstandicheijt van de saecke verswijge, totdat

bij den anderen compt, dat tot nadeel van de compe. iets moeten

voornemen, dat sijn Ed. bij Venant selve best sal connen gewaer

worden.

Desen voorsz. Jacob Joosten wort sijn Ed. toegesonden over sijne

begane faute (als vervolgende breeder verhalen sal) verclaert, hoe

selve van Venant (als jongst met jacht Nera op Macassaer was) gecocht

heeft 15 baer nooten in doppen, ijder baer inhoudende 600 Ib.

a 121 ra. de baer compt Ra. 1815

45 cattij Bandaneesche macis a 250 ra. de Baer, compt Ra. 103

Bedraecht tesamen somma Ra. 1918.

T' wijffele niet, ofte dit sal naer behooren gestraft worden.

4en Maert arriveerde hier noch een Macassaersze jonck, op heb-

bende 30 Macassaren, waeronder eenige vrouwen ende kinderen sijn,

wesende groot ontrent 10 a 11 lasten, medebrengende 6 lasten rijs.

Over de compste van dese Macassaren ben seer verwondert, hoe

sonder pas soo stoutelijck hier comen, nademael in veerthien jaren hier

niet geweest sijn, hebbe haer daerover aengesproocken, hoe sulcx

dorste bestaen sonder pas van sijn Ed. hier te comen, segge, dat nu in

t'wce jaren door d'onse stoutelijck ende onbeschroomt op Macassaer

gecomen sijn ende aldaer van den Coninck vruntlijck wel bejegent sijn,

is oorsaeck haer verstout hebbe hier te comen, verhoopten ende ver-

trouwen, dat hier mede alsoo bejegent soude worden. Mede seggen de

hooffden van de Macassaren jonck, dat door haer Coninck hier ge-

sonden sijn.

Presumeeren vastelijck, dat geschiet omme ervarentht. ende ken-

nisse van dese landen te becoomen. Wat hier op volgen wil, sal den

tijt leeren.

Den voorsz, jonck hebbe haren rijs laten vercoopen, naerdat gevisi-

teert was ende haer geweer met eenige cleeden aen lant genoomen.
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De andere t'wee voorsz. fregatten hebbe doen lossen ende de

goederen in compes. packhuijsen doen opslaen, opdat bij nacht ende

ontijen steelsewijs geen arack, cleeden soude vercoopen. Overmits

dese vremdelinge op Macassaer niet hebbe verstaen, dat door sijn Ed.

verbooden was geen arack ofte cleeden herwaers aen te brengen, dat

haer nochtans niet in Hollant, Engelant, Vranckerijck, Portugael ende

Spangen soude verschoonen, maer de verbeurde goederen soude ver-

confisqueert ende prijsgemaeckt worden.

Omme dese vremdelinge gunst ende faveur te bewijsen hebben den

voorsz. Jacob Joosten belooft ende toegeseijt, dat sijne arack op sijn

vertreck soude wedergeven of 90 ra. voor de legger, soot hem aen-

stont; soo niet, mocht den arack weder weghvouren. Hoewel de gunst

ende faveur desen hollantschen deen beweesen, heeft hem verstout

bij nacht ende ontijen uijt sijn vergat te vercoopen aen eenen Jan

Engelbertssen ^-), die pr. ongeluck neergeleijt is, 14 potten arack tegens

1 ra. de can, waerop 117 ra. ontfangen heeft. Naerdat den voorn.den

persoon Jan Engelbertssen overleden is, het huijs met wacht beset

met een assistent, is den voorn.den Jacob Joosten bij nacht binnen de

pagger gecoomen, 8 potten van de voorz. arack opgegraven ende wegh-

gedragen, waerover alle sijne goederen geconfisqueert ende daeren-

boven gecondemneert vier jaer in de kettingh prins te wercken, als bij

de rolle ende sententie breeder is blijckende.

Primo September passado is tjacht Nera vertrocken in compe. met

den Briel met pas van d' E. Hr. Gouvr. Vlack omme in de eijlanden

van de Iliassers sagouw, pinangh, clappusolij te ruijlen. Het voorn.de

jacht is door leckheijt in de voorsz. eijlanden aen de gront geseth ende

verlooren, ammunitie van oorloge, geschut, seijl ende treijl is gebercht,

van tvoorsz. jacht sijn 14 vrijluijden met een jonck uijt de voorn.de

eijlanden sonder kennisse van den Gouverneur aldaer ende wel expres

tegen ordre van d' E, Hr, Gouverneur Vlack naer Macassaer ver-

trocken, gissen, dat wel een cleijn nagelretour mede genoomen hebbe,

waernaer bij de Macassaren vernoomen hebben, alsmede bij den voorn,

den Hollantschen deen Jacob Joosten, ofte eenige specerije derwaerts

gebrocht heeft, seggen neen, niet vernoomen hebben.

Den voorsz. Jacob Joosten seijt, dat Willem van Hoorn als hooft over

de jonck gestelt was ende 3 a 4 dagen naer sijn vertreck met rijs

meenden herwaerts aen te coomen, doch tot noch toe niet vernoomen.
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Ofte bij den Coninck aengehouden sijn, is Godt bekent, ofte het op het

wilt gestelt hebbe, can meede niet weten, hier coomende, sal se over

hare begane faute straffen naer behooren.

D' oorsaecke, waeromme de 52 zielen ao. 1627 den 12en Novembr.

van Poulo-aij weghgeloopen sijn, is, dat eenige slaven van haer

meesters qualijck getracteert worden, weijnich te eeten crijgen ende

veel slagen, ten anderen sijn de slaven mede genegen omme haer uijt

slavernije tot vrijdom te herstellen (veel van deenvoudige soude hier-

omme niet gedocht hebben, maer worden van de scharpsinnichste daer-

toe geroijt) andere, dat vrije Mardiquers sijn, sijn Moors, soecken ver-

anderinge van plaetssen, overmits hare Moorsche supperstie niet open-

baerlijck mogen bedienen.

Sal tverloopen sooveel voorcoomen, als mogelijck is, de Meesters,

waer dachten over hooren, haer slaven qualijck tracteeren, straffen,

de weghloopers, die becomen, mede straffen naer behooren.

Het verwilde, woeste eijlant Nera ben van voornemen omme met den

eersten, soo haest het schip vertrocken is, schoon te maecken, voor

d'aencompste van tgewas alle de wilde boomen omme te houwen, de

dorre uijt te trecken, groote tuijnen te maecken tot onderhout van de

slaven, het lant allenthalven te beplanten met nooteboomen, coques-

boomen, alderhande goede vruchtboomen, gelijckt voor desen geweest

is ende van langer hant door den oorloogh ende door gebreck van

volck verwildert is.

Dagelijcx laet vast nooten door de kinders rapen ende in de aerde

setten, totdat wel uijtgeschooten sijn omme te verplanten.

Dat men dit soude wille laten doen door de burgerije, t' soude in

25 jaren niet verrecht worden, sijn te swack van volck, hebbe mede

daer geen gereetschap toe van bijlen.

Sal der de burgerije mede aensetten met alle hare macht.

Met d' aencompste van de scheepen van den Briel deeden datelijck

ordre stellen, dat geen goederen moste gelost worden anders als met

Compagnies vaertuijch ende hetselve voor tcasteel Nassauw aenleggen,

kisten ende cassen openen ende visiteren. Volgens U E. ordre hebbe

met d'aencompste van de fluijt daer datelijck wacht ingestelt ende

in tlossen alsmede naer de lossinge persoonlijck aen boort geweest,

goet ondersoeck laten doen ende diversche goederen daerinne bevon-

den, toebehoorende den schipper Gonneman^^), den opperstuierman
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ende Claes Pieterssen '°) , equipagemeester, gelijck sijn Ed. in dese

vervolgende sien can. Den voorsz. Gonneman seijt, den ontfanger ken-

nisse daer soude van hebben, willen haer daermede excuseeren, dat

aengegeven soude hebbe, doch hebbe geen bewijs darvan bevonden,

Naerdat sij hier gewaer worden, datter scharp ondersoeck soude ge-

daen worden, hebben alles aengegeven ende versocht den arack weder

wegh te mogen vouren ofte te vercoopen, soo daertoe consent wilde

geven.

8 lasten witten rijs in packjens hebbe deselve den schipper laten

vercoopen uijt onse packhuijs voor 60 ra. het last. Het geit door den

coopm. laten ontfangen, compt Ra. 480.

4 leggers arack hadde deselve vercochl tot onse appro-

batie ende toestemminge, dat den cooper den tol

soude betalen voor 210 ra. lek hebbe 3 van dito ver-

cocht voor 380 ra. d' legger, 1 dito voor 350 ra. Na
des schippers vercoop soude daervan gemaeckt hebben Ra. 840.

150 st. groff linnen hier waert 1J4 ra- ijder . . . Ra. 198%

De schippers cargasoen is Sa. Ra. 1518%

Het naervolgende is des opperstuiermans cargasoen

75 st. groff linnen 1 !4 ra. ijder waert

95 st. taffecilcleeden costen % ra. hier waert 1 ra.

45 st. slechte cleetgens waerdich ijder % ra.

17 st. gestreepte cleetgens, costen 1
',4 ra. sijn waerdich ijder l'/2-

93 st. bruijn blauwe gestreepte, costen 1 '/2 ra. hier waerdich 2 ra,

2 leggers arack, costen ijder 100 ra.

Dit naervolgende cargasoen toebehoorende, soo den schipper seijt,

Claes Pieterssen, equipagemeester

3 leggers suijckers

6 varekens dito, is te samen vercocht ende daervoor ontfangen somma

Ra. 600.

T' is voor desen ten tijen van d' E. Hr. Gouverneur Willem Janssen

wel gebeurt, datter door coopluijden ende schippers 5 a 6 lasten rijs

voor particulier medequam, hebben tol ende vracht daervan betaelt ende

hetselve tot haer proffijten laten vercoopen. Ofte sijn Ed. de voorsz.

schipper, stuierman, equipagemeester van de voorsz. verbeurde goederen

iets soude gelieven te restitueeren, sijn Ed. gelieffde t' comptoir Banda
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daervoor te laten belasten. Soo niet, sullen het in tsluijten van de

boucken alles op winst ende verlies laten brengen, dat onse winst wat

sal doen stijven.

Wesende tot hieren toe in tschrijven, is 20en April alhier gearriveert

schipper Daen '"), comende uijt Amboijna pr, tingangh, waerbij U Ed.

aengename missive, facture, conossementen met de bijwesende pam-

pieren ontfangen hebbe, die voerders in desen sullen beantwoorden.

Het cargasoen, pr. t' slants Mauritius door sijn Ed. ons toegesonden, is

in tjacht Suratte overgescheept in Amboijna door ordre van d' E. Hr.

Gouverneur Philips Luijcassen, De Almogende laet ons hetselve met

lieff hier arriveeren. Naer den ontfangh sal tgenerael daervoor credi-

teeren.

De 60 soldaten sijn mede pr. t' jacht Suratte voorwachtende, die

alhier seer noodich van doen hebben, doordien de guarnisoenen

swack sijn.

Het schip Mauritius, doordien veel contrarie wint onderwege gehat

heeft met veel stilte, te nauwernoot in Amboijna gearriveert. t" Soude

mijn bedunckens goet wesen, wanneer de scheepen soo laet van Batavia

vertrocken, dat sijn Ed. dcselve hier liet eerst aencoomen, opdat daer

namael niet meer van versteecken blijven. Ofte het 2 ofte 3 weecken

verscheelt, dat later coomen, Amboijna connen toch niet missen.

Den proponent Dirck Janssen Nagel ''), daervan sijn Ed. adviseert,

die tot het predicantsampt bevesticht soude worden, is overleden.

Als den predicant Michiel Clarenbeecq ^^), Philips Fonteijn^*),

Rogier van Londen "") hier arriveeren, sal t' geene op haer reeckeninge

doen stellen, dat meerder genooten hebbe, als te goet hadden, waervoor

de facture voor belast is.

Den coopman Hendrick Kerckringh is in Amboijna gehouden,

Hollantsche lont branden hier niet, behelpen ons al met lont van

clappusen, soodat volgens U Ed. ordre wel gemenegeert wort.

Apparent is niet gesien, van dit jaer verlost sal worden, dat wel

anders gewenst hadde, alsoo tegenwoordich al 8 '4 jaer uijt t' patria

ben ende t'sal noch twee jaren moeten duieren, eerdat met Goodes

hulpe derwaers sal connen arriveren. Voor desen, eer mijn op dese

voijagie naer India begaff, hebbe ick mede in de oostersche quartieren

mijn residentie gehat, dat weijnich t' huijs geweest ben, Soo de Almo-

gende mijn bij gesontheijt bewaert ende de genade verleent, dat ick
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eens in tgewenste patria mach coomen, salt 16 jaren wesen, waervan

weijnich meer als 2 jaren bij mijn vrouw ende kinderen geweest sij,

dat voorwaer te lange is voor getroude luijden van den anderen te

wesen, daeromme hadde seer gaerne verlost geweest.

Ultio. Augustij passado was den tijt geexpireert van mijn t'wee jaren,

die ick mijn bij d' E. Hr. Gouverneur Willem Janssen verbonden heb.

Ende ten aensien nu noch niet verlost worde, salt 2 jaren wesen, dat

over de voorsz. tijt de Compe, sal dienen, waervoor mijn nevens andere

wel hadde behooren de eere aengedaen te wesen int tituleeren van

Gouverneur, gelijck den Gouverneur van Amboijna Philips Luijcassen

ende den Gouverneur van Tarnaten Lodensteijn wort gegeven. Be-

langende de gagie, behoore mede verbeteringe voor te genieten van

den tijt aff, dat mijn jongste verbintenisse geexpireert sij, doch t'wijf-

fele dacr niet aen, ofte naer meriten in gagie door sijn Ed. wel ge-

consenteert werden, gelijck oock uijt sijn missive verstaen, doch ofte

dat wat minder ofte meerder is, daer is weijnich aen gelegen. Maer

allene versoucke vrundelijck aen sijn Ed. dat mij met de naestcomende

scheepen de tijtel van Gouverneur mach gegeven worden, dat toch

buijten schade van de Compe. can geschieden,

T' sal ons dan niet verveelen met goeden ijver ende neersticheijt de

Compe. noch een jaer te dienen ende off het gebeurde, daer Godt voor

sij, die gesonden zoude mogen worden om mij te verlossen, quame te

overlijden, het soude in sulcken gevalle noch twee jaren connen duren,

eerdat verlost worde, dat mij voorwaer seer schadelijck wesen soude,

doordien mijn ouderen ende veel vrunden in tvaderlant overleden sijn

ende mijn middelen onder vremde luijden berusten met cleijne proffijte.

Alsoo dat mijn den dienst van de Compe. voor desen tijt seer scha-

delijck sij, doch wij sullen hierinne ons getroosten laten, soo mijn de

voorversochte eere mach door sijn Ed. vergunt worden, waervoor tot

allen tijt danckbaar sullen wesen ende met te meerder lust ende iver

de Compe. sullen connen dienen.

Met de Compe. van 60 soldaten sal de guarnisoenen redelijck ver-

sterckt connen worden ende de verlossinge van daer mede genouch-

saem geschieden sonder verswackinge.

Hoewel het schip Mauritius hier niet is, verhoope, dat hetselve noch

sijn volck niet van noode sullen hebben.

Uijt de missive van d' E. Hr. Gouverneur Vlack was ons hoope ge-
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geven, dat sijn Ed. over Amboijna in dese quartieren comen soude ons

te besoucken, dat gaerne gesien hadde, derhalven tot noch toe geen

resolutie genomen om de Macassaren ende Malaijers aen te tasten,

maer hebbende haer als vrije luijden haer rijs laten vercoopen, doch

hebbe haer daeromme niet vrij gekent, maer sijn altijt genouchsaem

onse gevangene geweest.

Alsoo haest hier gearriveert sijn, hebbe haer seijlen van de rees, de

roeren van tgat met haer ammunitie van oorlooge in tCasteel doen

brengen, soude gaerne al een maent verleden vertrocken hebben, het-

selve haer affgeslagen ende uijtstel geseth, totdat het schip soude ver-

trecken omme daermede in compe. te gaen, haer wijsmaeckende, opdat

wij verseeckert mochte wesen, dat op de custe van Cheram ofte elders

in d' eijlanden Amboijna niet aen en liepen om nagelen te ontvoeren.

Interim verhoope, dat sijn Ed. noch soude coomen, opdat daerinne naer

sijn goetduncken soude handelen ende in gevalle, dat sijn Ed. hier niet

en quam, ben altijt van voornemen geweest haer hier onder goede

verseeckeringe te houden in arrest ofte met de scheepen naer Batavia

te senden.

23en April hebbe alle de Macassaren alsmede de Malaijers, alsoo

woonachtich sijn op Macassaer ende aldaer vrouw ende kinders

hebben ende hier sonder pas coomen, in apprehentie gestelt ende haer

goederen voor de Compe. aengeslagen.

De Malaijers op t' Engelsche fregat sijn sterck cloecke mans-

persoonen 13

Op den deensche fergat , , , 12

Op de Macassaersche jonck cloecke manspersoonen 28

Vrouwen 8 44

Kinderen 8

Somma parsoonen 69

Wat goederen bij de voorsz. fergath bevonden hebben, can sijn Ed,

sien bij dese ingeleijde inventaris, dat alhier ten proffijte van de Compe.

vercoopen sullen ende op winst ende verlies brengen, ofte t' ware, sijn

Ed. ons na deesen anders ordonneerden.

Wij souden voor desen de fluijt Edam ofte het schip den Briel naer

Caij ende Arouw om sagouw gesonden hebben, dan overmits ons door

sijn Ed, is geadviseert, dat noch 300 lasten rijs soude hebben te ver-
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wachten ende te meer uijt seeckere missive van d' E. Hr. Philips Luij-

cassen verstaen hebbe, datter 30 corre corren uijt Tarnaten onverwacht

in Amboijna aengecoomen waren, die van voornemen waren omme de

Custe van Cheram langs te loopen, derhalven presumeerden, dat op de

voorsz, cust met meerder macht van Macassaren ende andere ge-

veijnsde vrunden mocht versterckt worden ende ons daermede come te

besoucken, waeromme niet goet gevonden hebbe ons van scheepen

ende volck te ontblooten sonder noot.

In tlossen van de Macassaersche jonck ende de twee fergats hebbe

niet eenen noot ofte blat macis bevonden.

Den E. H. Philips Luijcassen ende den Raet van Amboijna senden

ons protest over dese voorsz, Malaijers ende Macassaren sonder eens

te weten, wat resolutie bij ons in handelen van de voorn.de genoomen

is, waerop hem antwoorde, gelijck sijn Ed. bij dese nevensgaende copie

can sien, t'is maer onnutte sorge geweest, die daerover gedragen

hebbe, hadde die van Amboijna het verleden jaer selven wat beeter

resolutie getrocken, soot doenlijck ware geweest om ordre te stellen,

datter geen 400 baer nagelen op Macassaer waren vervourt, t' soude

de Compe. goede proffijten gegeven hebbe. t' Is noijt niet gehoort, dat

sulck een groote partij nagelen de Macassaren op een jaer meer be-

coomen hebben.

Wij verhoopen onse Regeringe hier met Goodes hulpe soo wel te

deregeren en te beleijden, dat bij sijn Ed. soo veele eer inleggen sullen,

als die voor Amboijna ende andere quartieren sullen doen.

Soo de Almogende ons een goet gewas verleent ende ons gesonde

cargasoen laet behouden arriveren, verhoope dat 80 a 100000 gl. minder

sullen ten achteren comen op dese boucken, die nu onderhanden hebbe

als bij de boucken, die nu gesonden worden, evenwel sullen noch tref-

tich alles maecken ende onderhouden, datter tot welstant van t' lant

vereijst wort.

Anno 1626 bij d' E, Hr. Willem Janssen sijn tijen sijn de guarnisoenen

contant betaelt ende worden geen costgelt aen de soldaten verstreckt,

daerdoor de montcosten niet meer als 7025 gl. 15 st. 4 pen. comen te

bedragen, die dit jaer importeeren f. 40904//16//12 pen. differeert

f. 33879// 1//8, dat de montcosten meerder coomen te bedragen, door-

dien nu de guarnisoenen niet contant betaelt worden gelijck als vooren.

Anno 1626 waren der bij de Compe. 465 slaven ende tegenwoordich
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met alle de gevangene Bandaneesen, Malaijers, Macassaren 949, ver-

scheelt 484 stx. slaven, daervan Banda sooveel te meerder lasten moet

dragen als doen.

Den rijs wort mede soo hoogh getaxeert, dat voor desen niet ge-

daen is.

De guarnisoenen sijn mede veel stercker, waervan de betalinge wel

22000 gl. meerder compt te bedragen van dit jaer als ten tijen van d'

E. Hr. Willem Janssen.

Bij welcke voorn.de vier punten sijn Ed. genouchsaem sal connen

bemercken, dat Banda s'waerder lasten heeft te dragen ende daer-

tegen weijnich meerder incomen als ten tijen van de Gouverneur

Willem Janssen. Waren de lasten niet swaerder als doen ter tijt, wij

souden even soo wel (soo Godt de landen met redelijck gewas segende)

met de winste ende incompste van de landen alle d' oncosten stoppen

ende oock over winnen, als doen ter tijt gedaen sij. Interim sullen onsc

devoir soo wel doen in tmesnageren ende Compes. voordeel ende

proffijt in alles te soucken (gelijck vooren geseijt hebben), dat sijn Ed.

bevinden sal van ons soo wel gedient te wesen, als (sonder beroemen)

van eenige andere onse voorsaten gedaen sij.

Wij hadden verhoopt de fluijt Edam den 25en ofte den 26en April,

soo d'Almogende goet weder ende wint verleenden, off te depe-

scheeren, dat nu wel 8 a 10 dagen later valt, alsoo t' schip den Briel

21en April passado een groot leek onder de achtersteven becoomen

heeft ende was te besorgen, soo daermede in zee quam, dat het toe-

nemen sou, doordien een out schip sij ende hart op sijn roer is, conde

de steven wel een weijnich beweegen, daerdoor groote perijckel loopen

sou om t'schip te verliesen, daeromme hebbe hetselve eer moeten

kielhalen, doordien door andere middelen niet te helpen was, waertoe

de fluijt Edam hebbe moeten gebruijcken, sonder deselve wisten anders

geen middelen omme het schip op te houwen in tkielhalen.

28en April arriveerde hier uijt de eijlanden van Caij ende Arou een

groote opgeleyde oranghbaij, daermede een Mardiquer van Lonthor,

t'wee van Poulo-aij quamen, raporteerden ons, hoe in de voorsz.

eijlanden geweest sijn seeckere Cherammers met een correcor, ver-

souckende aldaer bij de ingesetene van de voorsz. eijlanden haer te

willen assisteeren tegens de macht van Tarnatanen ende Hollanders,

waerop antwoort gaven, met de Hollanders in vreede waren, daeromme

101
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het selvende affgeslagen ende gerefuseert, d'onse worden noch al

vruntlijck ende wel bejegent in de voorsz. eijlanden.

Door de voorsz. gecomene Mardiquers verstaen, dat naest 5 a 6

dagen noch een jonck uijt de voorsz. eijlanden Caij ende Arou te ver-

wachten hadden.

28en dito s'morgens is tjacht Suratte uijt Amboijna op de reede aen

d'oosthoeck van Poulo-aij gearriveert, wesende voUaden van tge-

sondene cargasoen pr. Mauritius, dese naervolgende restanten sijn noch

in tvoorn.de schip Mauritius gebleven:

8000 st, clinckertsteenen.

4 hoet smitscoolen.

6 buffels, waervan 3 overleden sijn,

250 bos padij.

5 quarteelen bossccruijt.

1 cas met do,

14 blasen do.

6 bossen marlingh ^"'j.

4 bossen huijsingh -**').

Voor t'geene alhier van tvoors, cargasoen ontfangen hebbe, sal t'

Generael doen crediteeren ende Banda voor belasten, de restanten,

met de naestcoomende scheepen ontfangen hebbende, sullen van ge-

lijcken doen,

29en April voor dach isser een correcor van Cheram gecomen, heeft

uijt 3 visschersprauwen 4 manspersoonen genoomen ende een jongen

achter het lant van Nera gehaelt. Den sergeant van Chelamme hetselve

eerst vernoemen, isser in alderhaest, versterckt met de Mardiquers, pr.

oranghbaij nae toe gevaren, coomende soo naer, dat se het volck sagen,

hijsten de Cerammers haer seijltgen op, haer best gepangaeijt, gingen

voort als een vogel, die vliecht, dat niet mogelijck was te achterhalen.

Dit is den eersten affbreuck, die seedert het vertreck van d' E. Hr,

Gouverneur Vlack gehat hebbe van Cherammers.

Aengaende dat Sr. Perregens hem heeft soecken te behelpen met het

seggen, daerbij blijckt niet, dat de Braij -') vercort is, t' sijn maer

redenen, daermede hij hem in sijn onrechtveerdige saecke (voor soo

veel ick bemercken can) heeft soecken te verantwoorden, gelijck

vooren in tbeschuldigen van Sr. Gardenijs mede heeft gedaen.

Ten anderen, dat den voorn.den Perregens hem mede beroupt op
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naerder specificatie ende cladtbouck in Banda, t' sijn mede al blauwe

blommen, daer den voorsz. Perregens hem mede heeft soucken te be-

helpen. Hier is geen cladtbouck in Banda gebleven van dito Perregens,

als breeder blijckende bij de nevensgaende attestatie daervan, door

Sr. Gardenijs ende Abraham Berdoel -") verleent, hoe hem sijn cladt-

bouck in handen is gegeven door Gardenijs voorsz.

Tis mijn wel bekent, dat den voorsz. Perregens voor sijn vertreck

uijt Banda niet een ra. van 8en contant ofte de weerde van eenige

goederen gehat heeft, dat sijne was, anders als sijn aentreckende

cleeren. Waermede can hij soo ra. 417Ï4 gewonnen hebben, dat men

weet, dat den voorn.den in handen van Putmans ^*) heeft moeten

stellen. Wat noch meerder heeft, is Godt bekent, t' Is hierbij mede wel

te bemercken, dat ongelijck heeft.

De Braij compt alhier op sijn administratie te cort 170 ra. aen de

Compe. boven de voorsz. ra. 417 '^, Daeromme is noodich, dat sijn Ed.

gelieve, de voorsz. ra. 411 Y^, wegen Perregens onder Putmans berus-

tende, laet ontfangen ende ons herwaerts te laten senden ofte Banda

voor te crediteeren om hetselve in betalingh, dat de Braij ten achteren

is, te ontfangen. Do. Braij sal daerenboven noch wel een jaer voor niet

moeten dienen, eer dat de Compe, van hem voldaen is.

Dese naervolgende parsoonen sijn over haer fauten (als pr. resolutie

ende sententiebouck breeder is blijckende) gedeporteertt ende ge-

condemneert.

Barent Multhoff, capiteijn, gedeporteert van sijn offitie, van Ans-

sen -*), assistent ende Pieter Mul -^), assistent, gedeporteert van haer

assistentsschap ende voor adelborsten onder de compagnie op Poulo-aij

in tguarnisoen geleyt,

lek hebbe verscheijde reijsen sedert het vertreck van d' E. Hr. Gou-

verneur Vlack d'oppercoopluijden haer administratie naergesien ende

de coopluijden haer ondercoopluijden- ende dispensiersadministratie

doen naersien, waert, dat daer niet beter acht opgenoomen hadde,

gelijck voor desen wel gedaen is, bij meest alle d'ondercoopluijden

ende assistenten soude de Compe. grootelijcx te cort gecomen hebben.

Maer d' oppercoopluijden hebbe haer doen altijt wel bevonden.

Ons wort geadviseert, datter eenige assistenten met Purmerent ge-

sonden worden, daeruijt ons gerieff soude neemen, doch daer is niet

een te voorschijn gecoomen. Mauritius heeft meede 5 a 6 op, blijven op
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de scheepen ende in Amboijna; wenste, dat hier 2 a 3 mochte hebben,

sijn hier seer van nooden.

De Braij is langh sieck geweest, soo in tleven bUjft, sal hem over sijn

faute straffen.

Den oppercoopman van Renssen -") is in Amboijna door ordre van

d' E. Hr. Philips Luijcassen van Purmerent op den Briel geordonneert

door sijn groote debausche, maeckende meer schulden onder de bur-

gerije, als betalen can, daerenboven heeft andere luijden haer brieven

geopent ende seecker geweer ende wat cleijnicheijt, dat tot cleedinge

gesonden was, vercocht allene op tseggen, dat verstaen hadde, den

persoon, wesende den secretaris Demmer, soude doot wesen, daer

tgoet aen quam. Dit is door den schipper ons te kennen gegeven, soude

het anders verswegen hebben, den voorn.den van Renssen is over

sijne begane fauten in 3 maenden boeten gecondemneert, hadde wel

meerder gecommeteert, doch door groote beloften van beterschap is

ten uijterste niet geprocedeert.

Sende sijn Ed. pr. de fluijt Edam 156 sockels macis, wegen brutto

3636% cattij, tarra voor ijder sockel 1 cattij, compt netto 3480% cattij.

9414 cattij goede nooten

4381 cattij rompen

6 leggers gepeeckelde nooten

40 mutsgens olij van foulij.

Alle welcke voorsz. compt te bedragen met oncosten f. 13145//19//4,

gelijck bij de nevensgaende facture breeder is blijckende.

Het voorschreve cleijne cargasoen is noch meest raepgoet, derhalven

slecht goet is. Het tegenwoordige gewas staet redelijck schoon ende

heeft tot noch toe seer weijnich schade geleden. Soot de Almogende

gelieve hetselve ons te laten incoomen, sullen pr. het schip den Briel

een redelijck cargasoen oversenden.

Dit tegenwoordige gewas compt buijten ordinaris, anders als op

andere jaren pleegh te doen, sal nu vallen in tjongste van Julij ende

pleegh altijt gemeenlijck ordinaris te comen in de maent Maij ende

Augustus.

Doorsaecke daervan is, dat door tlanghdurich quaet weder het voor-

leden jaer de boomen meerder als op andere jaren verdort waren, daer-

door op haer ordinarien tijt niet gebloijt hebben. Van dit eerste aen-
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staende gewas sullen de nooten soowel als de macis connen gescheept

worden.

Voorders d'hoedanicheijt van de Casteelen, nieuwe packhuijsen,

reduijten, logementen, wat voor geschut endc andere ammunitie van

oorlooge in ijder casteel ende reduijt is, alsmede in tgenerael over alle

de eijlanden Banda sij, hoe sterck de guarnisoenen sijn, compes. lijff-

eijgene, de burgerije met haer lijffeijgencn, wat voor vaertuuch, d' hoe-

danicheijt van tlant, resiffen, diepten ende loop der stroomen ende

diergelijcke meer, dat toch altijt meest in een stant is, refereren ons

aen dese nevensgaende beschrijvinge van Banda.

Met rijs sijn sober versien, sullen te nauwer noot daermede toecomen

tot Decembr. eerst coomende, interim verhoopen, dat door die van Caij

ende Arou met sagou gesecondeert sullen worden, twijffele niet, ofte

sijn Ed. sal sorge dragen, dat in tijts een jacht ofte een schip rijs naer

Banda gesonden wort.

Soot ons niet aen rijs gebreeckt, t' sal de Compe. aen geen retourcn

van macis ende nooten gebreecken, voor sooveel d'Almogende van

tselve verleent.

Door dese naergenoemde parsoonen is alhier in contant gestelt, daer-

voor t' generael hebben laten crediteeren

Pieter van Camerick -^) Ra. 266%.

Lambert Hendrijckssen 2") Ra. 200.

Sijn Ed. gelieve de wisselbrieven van tvoorsz. te laten voldoen.

Par brenger deses pr. de fluijt Edam sende sijn Ed. 2 parsoonen van

d'opperhooffden van de Macassaersche jonck ende den stuierman van

t'Engelsche fergat, alsmede Jacob Joosten, daer vooren verhaelt

hebben, Dese voorsz. 4 parsoonen sende tot dien eijnde, ofte sijn Ed.

begeerich was haer op eenige punten te examineeren.

Pr. de fluijt Edam gaen mede alle de boucken ende pampieren, waer-

aen niet t' wijffele, ofte sijn Ed. sal deselve recht bevinden. Het voorsz,

is in een casse met compes. seegel verseegelt.

Pr. t' jongste schip sal eene balance uijt de boecken ende copia van

de oncosten in tlarge daerbenevens sijn Ed. toesenden, t' wijffele niet,

ofte sijn Ed. sal der beeter in gecontenteert wesen als in dese nevens-

gaende.

Hiermede
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Erntfesten Manhafte Wijse voorsienighe secr discrete Heere naer

hartelijcke groetenisse, beveelende Sijn Ed. in de protextie des Al-

moegende. Actum in tCasteel Nassouw op Nera in Banda. Aij. 2 Maij

Ao. 1629.

U Ed. dienstwillighe diener ende vriendt

Jan Janssen Visscher,

CCLXI. ARENT GARDENIJS,
KASTEEL NASSAU OP BANDA NEIRA 2 MEI 1629^).

Ed. Erntfeste Manhafte Welwijse voorsienige ende seer discrete

Heer.

Mijn Heere, U Ed. aengename missive in dato den 25e Novembr.

Ao. 1628 is mijn pr. t' schip den Briel, dat alhier op prio. Febr. passado

arriveerde, wel ter hant gecomen, waeruut met blijtschap vernoomen

het goet arrivement van de scheepen Zuijthollant, Purremerent ende

den Briel, maer soo goede tijdinge van daer niet becommen, als wel

gewenscht ende den welstant van de compa. noodich waer, in voegen

van U Ed. bericht wierden, den Mattaram Battavia over de drie

maenden belegert ende hun belech tot daertoe noch continueerden.

Godt den Almachtigen wil des Compa. lasten in andere laeten vinden

ende sijne Ed. een geluckige Regieringe verleenen, de goede ingesee-

tene bij occasie haer gerant (ter salicheijt) jegens der vijanden der

Christenheijt laeten obtineeren.

Pr, desen worden U Ed. gesonden de comptoir- ende soldiboucken

van Nera ende Poulo-aij mitsgaders d' appendentien van dien, dewelcke

volgens ordre gehouden sijn, verhoope, dat U Ed. wel ende aengenaem

sal wesen.

Het cargasoen, voor Banda met Purmerent herrewaerts gesonden,

t' welck op Amboijna in den Briel gescheept is, monteerende ter somma

van ƒ 30616//17//12, is in Banda volgens facteure belast uutgesondert

drie amen olij van olijven met twee stroopackens, inhoudende tsestich

stx. Chineesse cangans, costen[de] tsamen t' een met ander als pr.

facteure ƒ 330— , die den coopman ende schipper seggen, in tschip niet
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ontfangen hebben, waervan bij hun attestatie is verleent, geHjck U Ed.

uut de nevensgaende kan verneemen, dierhalven tcomptoir generael

daervoor gedebiteert is. Do. comptoir blijft mede belast ƒ 420//15//

voor een pacq chavenijs Nr. 288, daerin 2% stx. door dE. Heer Philips

Luijcassen op Amboijna uut cargasoen van Purremerent, voor Banda

gesonden, gelicht.

De volgende parsoonen hebben op tcomptoir Amboijna getrocken

de somma van Ra. 6021:;, t'welck aen haer is voldaen, waervoor t'

generael gecrediteert hebben in de nevensgaende boucken, te weten

Gerrit Jansz. Van der Aerden ") Ra, 225

Jan van Vlissingen 2') Ra. 100

Nicolaes Caesembroot Ra. 30

Christiaen de Wandelaer Ra. 165

Melchior Baerentsz. ') voor reecq. van Mr. Joo *) . . Ra. 82//4

Somma Ra. 602//4.

Christijaen de Wandelaer, die op Battavia door U Ed, is verstreckt

de somma van vierhondert realen van Ben, als blijckt pr. de wissel-

brieven, blijft Banda a 51 stuij. pr. ra. gedebiteert.

Dirck Jansz. Nagel, proponent, is alhier op den 30 Decembr. Ao, 1628

ende Harman Hendericx van Embden "'), kranckbesoecker, op den

13 Jann. passado in den Heere gerust, hebben ider pr. testament ge-

legateert aen hare naeste erffgena. woonachtich tot Amsterd. de somma

van hondert realen van 8en, voor welcke somma twee hondert realen

van 8en Banda in de nevensgaende boucq belast blijft.

Banda blijft mede gedebiteert voor 124' 2 ra. van 8en, voor weick

somma tcomptoir generael belast was op ulto. Augusti passado door

ordrc van de E. Heer Gouvr. Vlacq wegens eenen Jan Westhoff ^)

woonachtich op Battavia, die hier sooveel schuldich was van den tol

van sijne medegebrachte goederen, belovende die op Battavia aen

tgenerael te voldoen ende alsoo hier is gebleven, dierhalven do. comp-

toir daerdoor ontlaste.

Insgelijcx hebbe mede t' comptoir generael gedebiteert ter somma
van ƒ 72352//8//8, voor sooveel noch op d'inwoonderen haere

schulden door last van Sijne Ed. affgez. is.

De inwoonderen blijven noch boven d' affgesz. schulden in de nevens-

gaende boucq. schuldich de somme van ƒ 22714//6//8, sullen geen
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gelegentheijt verswuijmen om, sooveel doenelijck is, alles in te vor-

deren ende op do, schulden eerst af te schrijven.

T' staet te bevreesen, soo der geen goet gev/as en compt, dat weij-

nich derselver schulden sullen konnen ingetrocken worden, want de

borgerie tegenwoordich soo kael ende beroijt sijn, dat vele qualick aen

rijs weten te geraecken om haer slaven de mont open te houden, d'

Oorsaecke daervan is dese, eensdeels dat in acht a 9 maenden weijnich

ofte sommige geen gewas hebben gehadt, ten anderen dat vele, twelck

beclaechgelijck is, seer tot debouse sijn genegen, soodat vele weijnich

ofte niet sijn verbetert van tweejarich uutstel van hare schulden. Godt

den almachtigen wil haer beter sinnen verleenen. Ondertusschen, sijne

Ed. sij verseeckert, dat bij ons alle middelen sullen aengewent worden

tot profijt van de compa. sooveel in ons vermogen is te doen.

Tis mijn van harten leet, dat sijne Ed. mij schrijft, dat ick beschul-

dicht worde, kennisse soude gehadt hebben aengaende de saecke van

de coopman Schooff, dat hij, doen sijn transpoort van de winckel op

Nera aen mijn dede, een merckel. somma in contant op sijn admini-

stratie te cort quam ende dat ick hetselve naerderhant met de effecten

van Poulo-aij soude hebben genooten ende tselve alsoo soecken te

verswijgen. Sijne Ed. kan sien uut een facteure, bij den coopman
Willem Perregens geteijckent, die de E. Heer President hiernevens

sent, die do. Perregens aen den voornoomden Schooff op ulto. Augusto

Ao, 1627 heeft gesonden, do. Schooff belast heeft voor 803i/8 ra. van

8en, die hij op sijn cassa op Nera debit was gebleven op ulto. Julij,

waervan den voorschreven Schooff aen tguarnisoen van de maent

Augusti verstreckt heeft vier a vijffhondert realen van 8en, die ick,

naerdat hij op Poulo-Aij twee a drie maenden in sijn administratie was

geweest, aen hem uutgekeert hebbe.

Insgelijcx kan sijne Ed. vernemen uut de attestatie, die hiermede

gesonden worden, dat do. Schooff op Poulo-Aij al in sijn administratie

geweest is 10 a 12 dagen, eer dat sijn transpoort van de winckel op

Nera aen mijn gedaen heeft. Sijne Ed. gelijevc het in bedencken te

nemen, heet mij mogelijck conde sijn te weten, overmits daer middel

end gelegentheijt genoech hadde, soo te cort quam, om te voldoen,

(twaere misschien wel te wenschen, dat degene, die mijn sulcx te laste

leggen, soo naer schuldichgen plicht hadden gehandelt, gelijck ick
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daerin gedaen hebbe), dan vertrouwe, dat sulcke achterclappers ende

leugenaers t'sijner tijt haren loon sullen ontfangen.

De fluijt Edam is alhier op den 21 Febr. passado wel in salvo gearri-

veert. waerbij verstonden hoe schandel. de Mattaran Battavia hadde

verlaten, den Almogenden sij gedanckt voor de genadige verlossinge.

Het cargasoen, met do, fluijt voor Banda gesonden, monteerende ter

somma van ƒ 27248// 14/70- blijft Banda volgens factuere belast, heb-

bent alhier suijver aen lant ontfangen twee hond. stx. slaven soo mans,

vrouwen ende kinderen met hondert ses en t' seventich ende een

quaert lasten rijs, ider last van 3000 Ib. Den schipper seijt, dat sij uut

de last hebben geschaft van Arracan tot op Battavia voor tscheeps-

volck ende driehondert slaven weder van Battavia, totdat in Banda

gearriveert ende gelost sijn, soodat naer gissinge met ontrent drie

lasten rijs, die sij noch behielden voor scheepsprovisie, gcconsumt.

hadden, t' een met ander, 11 'j last rijs, voor welcke rijs do, fluijt belast

hebbe volgens d' ordre van sijne Ed,

Mijn Heere, overdenckende U Ed, hartel, recommandatie aengaende

de menagie, ons vermaenende alle mogel, vlijt te presteren om, sooveel

doenel, is, alle ongelden in Banda soo te reguleeren, daertegen de

winsten ende incomen van de landen met alle mogel, vlijt te bevor-

deren, wij verseeckeren U Ed, dat bij ons dienaengaende geen ver-

swuijm wort gecommitteert, d'oncosten sijn dese t'wee naeste jaeren

extra ordinarie groot geweest, dan Banda is daer weder treffel. voor

versien soo van casteelen, reduijten, steenen packhuijsen ende loge-

menten, dat eeuwich werck sal sijn, twelck oock eens noodich is

geweest, Onoodichge timmeraje en sijn tot noch toe hier niet gemaeckt,

datter gefortificeert ofte getimmert, is mijns bedunckens seer noot-

wendel, tot defentie van de landen.

Tis mijn van harten leet, dat d'oncosten soo extraordinarie wtt sijn

gevallen, dan verhoope, dat in toecommende vrij veel minder sullen

wesen ende dat sijn Ed. beter contentement, als nu wel heeft, van

Banda sal becommen.

De fluijt Edam heeft alhier ingenoomen 3480% catti suijvere macis,

bestaende in 156 sockels, 13795 catti nooten ende rompen, 6 leggers

gepeeckelde nooten, oosten met alle ongelden als pr. ingeleijde facteure

ende connossement ƒ 13145//19//4. Godt den Almachtigen laettet wel

in salvo arriveren.
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tBedroeft mij, dat suicke slechte cargasoenen van hier moeten ge-

sonden worden, dan verhoopen, soot Godt belijeft, dat met het jongste

schip een goet cargasoen gesonden sal werden, soot niet weder, gelijck

het meest alle jaren gebuert, door den harden ende ongestuijmichgen

regen affvalt, maer verhoopen een beter, dat Godt eens de straffen

ende plagen van de landen sal keeren ende ons de gewenste vrucht

laeten gemeten.

Sedert den 20en Febr. passado sijn alhier ter reede gecomen drie

joncken ofte fergatten, commende van Macassar, welckers ladinge was

rijs, aracq mitsgaders eenige slechte cleeden ende andere cleijnicheden,

alle welcke voorzeyde medegebrachte goederen d' E. Heer Praesident

om diversche redenen mitsgaders den aracq ende cleeden, in de fluijt

Edam bevonden, heeft doen aenslaen ende do, Maccassaren ingelijcx

eenige Maleijen, op do. joncken ofte fergatten vaerende, in apperentie

genoomen, waervan bij dE. Heer President in alles breet ende wijt-

loopich aen sijne Ed. wordt geschreven, waeraen mij gedrage,

Den 20 April is hier van Amboijna gearriveert pr. tingangh den

schipper Daniel Arentsz. van tPurremerent met eenige missiven aen

den E. Heer President, soo van sijne Ed. als van den Gouvr. Philips

Luijcassen, waerbij verstonden dat tschip Slants Maurittius op Am-
boijna geariveert was den 15 April, twelck voor Banda medegebracht

hadde volgens d'avijsen, van sijne Ed. aen den E. Heer President ge-

schreven, een cargasoen van ƒ 29656//2 V-, bestaende in een geltkist

met sevenduijsent realen van 8en ende andere diverse noodelicheden.

De Gouvr. Philips Luijcassen advijserde aen d' E. Heer President,

dat niet dorsten onderleggen do. schip met sijn ingeladen cargasoen

voor Banda harrewaerts aen te senden, door vreese, dat lichtelijck

verdrijven konde door de harde stroomen ende groote stillte, hebben

dierhalven goet gevonden tjacht Suratten met do. cargasoen ons toe

te senden, dat alhier ten ancker is gecomen voor teijlant Pouloaij den

27 April, waerbij alsdoen den E. Heer President wiert geschreven, dat

eennige der medegebrachte noodel.heden in tschip tslants Maurittius

waren gebleven door faute, dat do. jacht niet conde inneemen. Sullen

naer goeder ontfang der medegebrachte goederen t' generael behoor-

lijck crediteeren, waervan sijne Ed. met jongste vertreckende schip

breeder advijs heeft te verwachten.

Dese volgende parsoonen hebben met licentie van dE. Heer Presi-
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dent op tgenerael getrocken de volgende somma. U Ed, gelijeve die aen

haer te laten voldoen, alsoo tgenerael daervoor gecrediteert is, te

weten

Pieter van Kamerick te betalen aen hemselven . . . Ra. 266%

Lambrecht Hendericx aen hem selven Ra. 200

Somma Ra. 466%

Wat voorder den stant, staet ende gelegentheijt hier in Banda be-

langht, reverere mij diesaengaende aen de advijsen van dE, Heer

President.

Hiermede

Ed. Erntfeste Manhafte welwijse voorsienige ende seer discrete

Heere, wil U Ed. met U Ed, huijsvrouwe naer hartel. groetenisse be-

velen in de genadichge protcxie des Alderhoochsten, die U Ed. bijde

wil sparen in langduerichge gesontheijt ende welvaren. Actum in

tCasteel Nassouw Ai. 2 Maij Ao. 1629.

CCLXII. GIJSBERT VAN LODENSTEYN, MALEIO 7 MEI 1629^).

Edn. Eerentfeste Manhafte Achtbare Wijse voorsienige seer ge-

strenge Heere,

Naerdat onse missive aen U Edt. gesz. naer Macqian gesonden, ver-

trocken was, is alhier op den 3en deser een jonck, toebehoorende

Cappn. laout, comende van Mindanao g'arriveert, waerbij een be-

sendinge desselven Conincx aen den Coninck van Ternaten ende ons.

De gesanten verschijnen den 4en smorgens boven op thuijs ende naer

sommige woorden over ende weder seyden een brieff van haeren

Coninck aen ons te hebben ende dat den Coninck van Tarnaten, weder

van de cust van Gilolo alhier gearriveert sijnde, ons denselven souden

overleveren, dan alsoo haer antwoorde, dat de correspondentie, die

wij hielden met haeren Coninck, geen gemeenschap met den Coninck

van Ternaten en hadde ende, soo eenige brieven hadde, deselve aen

ons ende niet aen den Coninck van Tarnaten behandigen mosten, dacht

haer seer vreemt, sagen op den anderen, eijndel, alsoo wij aenhielden
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ende dat wij den brieff naer Battavia U Edt. wilden toesenden, ant-

woorden, met den sadaha '), stadthouder des Conincx van Tarnaten

alhier, daerover pitcharen ende ons smiddaechs antwoorde brengen

souden, tSchijnt, de Tarnataenen onder dit volck voorgeven, wij haer

onderdanen sijn ende doen moeten, t' gunt ons commanderen, onder-

wijlen maecken met ons overall den bulleback ende houden dese ende

meer andere omleggende natie door ons in vreese.

Des naermiddachs quamen ons aenseggen, sij ons den brieff over-

leveren souden, waerop deselve naer ouder gewoonte ingehaelt ende

ontfangen is, d'inhout desselffs sal U Edt. uijt het nevensgaende

Iranslaet verstaen.

T' present van 2 taijl gouts hebbe hier behouden, t' is geheel slecht

gout, t' sijn loveren, die schijnen op eenige cleederen gestaen te hebben,

insgelijcx 4 geheele dunne suptile armringen. U Edt. gelieft t' ordon-

neeren, wat daermeede gelieft gedaen te hebben.

De gesanten sochten t' soper tractement, bij haer aen d' onse gedaen,

te excuseren ende dat om de cortheijt des tijts haren Coninck sijn goede

genegentheijt t' onswaerts niet en hadde cunnen bethoonen, versochten,

wij daeromme op hem niet gestoort, noch in oorloge treden soude met

meer andere praetgens hier te lange.

Souden over 8 a 10 daegen wederomme bij ons comen omme te ver-

nemen, off wij gesint souden sijn van dit mousson weder een schip

naer Mindanao ende omleggende eijlanden te senden,

Naer wij connen bespeuren, is tgout bij haer in meerder estime dan

bij ons, soodat gelove, ons van daer meer roock als gebradt comen sal.

t' Gunt voorders met haer passeren sal, sullen U Edt. pr. den naesten

adviseeren.

Hiermede

Edn. Eerentfeste Manhafte Achtbaere voorsienige seer gestrenge

Heere, beveele U Edt. in de bescherminge des Alderhoochsten, die

bidde U Ed. een gelucksalige regeringe te verleenen.

Malleijen op Ternaten 7 Maij Ano. 1629.
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CCLXIII. PHILIPS LUCASZ. AMBOINA 20 MEI 1629^).

Edele Manhafte welwyse gestrenge voorsienighe Heere.

Met de scheepen den Briel, Purmerent ende Suratte, den 8en ende

12en Januari), den Arent 2en Februari), fluijt Gorcum, Medenblicq

ende Mauritius pmo. ende 18en April alle in salvo alhier gearriveert,

werden ons bij de respective overicheden Zijne Ed. aengename missiven

van den 26en November, 21en December, 6 Januarij, 9en Februarij

ende pmo. Mertio succesive jonghst passado behandicht, uijt welcke

als nevensgaende becomen pampieren zijne ordre, resolutie ende ge-

fondeerde intentie nopende de directie ende praevenientie jegens de

gepraesumeerde proceduren der Ternatanen in de quartieren van herre-

waerts over vernomen, grondich geincorporeertt, de zaecke bij prae-

peratoire onderhandelinghe (dien confirmerende) onderleijtt te deri-

geeren, waervan d'uijtcomste in tgeheel niett bij wege van hostile

proceduren, maer (Gode sij loff) gewensten effect belanght hebben,

wijders volgens de bijgesonden facturen ons toegecomen zijn de inge-

laden cargasoenen, welcker ondervinding ende conditio in desen niett

mentioneren, maer sijne Ed. aen copia van nevensgaende, d' Heer van

Diemen geadviseertt, differeren zullen,

Naerdatt sijne Ed. bij onse jonghste despeche costij d'aencomst van

Capn. Laout Quitchil Alij mett een aensienlijcke Ternataensche macht

advijs gegeven was, wertt bij ons aen gemelte Capn. Laoutt instantelijck

bevoirdertt een generale convocatie van de respective Quimelahas,

Sengaiges ende Quepattijs uijt de omliggende plaetsen ende eijlanden,

oleesijva ende olee lijma, item d'uyttroijinghe van de vremde hande-

laers als Malleijers, Macassaren, des Conincx ende onse openbare

vijanden, pertubateurs van de gemeene welvaertt deser quartieren, in

verscheijden plaetsen des Conincx jurisdictie bij hare principale domi-

cilie gegundtt, t'welck op ons versouck prompt effect sorteerde, in-

vougen ten regoreusten jegens dezelve geprocedeertt, niett alleene

hare goederen aengeslagen, eenighe persoenen gemassacreertt, als lijff-

eijgene vercocht ende daervan gedisponeertt heeft, gelijck mede de

beroupen hooffden naer eenighe dagen in competent getall, ijder wegen

zijne plaetse perticulier geaucthoriseertt wesende, aen t' casteel gecom-

pareert zijn.

Capn. Laoutt bevoirderde de onderhandelinge seer heftich, uijtge-
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vende, noch gaern voor t' verloop van t' Oostermousson naer Bouton

wilde om den Coninck aldaer jegens d'oppressie van den Macassar te

assisteren ende dezelve als in dese quartieren uijt te roijen, t'welck

door de zijne in Gapij ende Taijljabo mede dede verrechten. Bij desen

lieten geen goede occasie passeren om alsoo tott een inleijdinge van

accordtt ende eenparicheijtt van de differenten te geraecken, tott wel-

cken eijnde onderscheijden vergaderingen ende conferentien mett des

Conincx onderdanen, onse bontgenoten ende subjecten, gehouden, waer

alle ontstane onlusten van wederzijden crachtelijck beweertt ende ge-

disputeertt werden, invougen tott 8 a 10 distincte bijeencomsten niets

gedesideertt, maer vruchteloos van den anderen gescheijden zijn.

T' principale obstackel ofte verhinderinge in desen was, ten aensien

wij instanlelijck aenhielden, voor ende alleer tott finale desisie ver-

staen conden, ons recht ende refactie over die van Cambelle ende

Boanoe geschiede, waertoe beswaerl. resolveren conden, duijdende dese

enorme moorden geen voorbedachte conspiratien maer temulte ende

ongelucken te wesen, waertoe hun d'hooffden van Amboina ende

Ceram eendrachtelijck assisteerden, doch wertt bij Capt. Laoutt nevens

de principale van Macquian naer voorgaende informatie anders ver-

staen, soodatt dese geaccuseerde, welcke pr.snt. waren in volle ver-

gaderinghe ende met gemeen advijs, merckende, niett obtineerden, ge-

condamneertt werden causa mov.s van t' gepasseerde onheijl te wesen,

dienvolgende Capn. Laout aennam naer merite hun daerover te doen

corrigeren. Den Quepattij van Cambello dede hoge protestatien, mett

geen voorweten geschiett ware, derhalven mede seer ootmoedelijck in-

sisteerde, de zaecke mocht geaccomodeertt ende niett naer merite van

de daett gestraft worden, doch Capt. Laoutt geliett zich, off hem geen

gehoor wilde toestaen, maer mett de straffe t' sijner comste op Lohoe

voortvaren, hem manderende alle de vremdelingen, die op Cambello

waren, in zijne armade voor Lohoe te bringen.

De zaecke dus verre gebesoingeertt wesende, vonden bij advijs van

Rade goett een schriftelijck accordtt ende bundich comptractt mett

gemelten laoutt ende voordere hooffden, des Magts. onderdanen, aen

te gaen, ten aensien vermerckten, datt mett verloop van tijtt, instigatie

van den kimalaha Leliattoe ende complicen de zaecke soodanich als

ter eerster aencomste niet en behertichde, derhalven geraetsaem ge-

oordeelt wertt Zijne Ed. verhoopte overcomste in desen niett te wach-
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ten, maer, voirderlijcke conditie voor des compas. welstandtt offrece-

rende, dezelve te accepteren, gelijcke sijne Ed. dese bij ingesloten

originele articulen ende tractaett door hun allen geaccordeertt, schrif-

telijck gesteltt, heijlichlijck beswooren, ampel vernemen ende ver-

Irauwen volcomen contentement becomen zultt'). T' stuck van de

lemitscheydinge wertt diverse malen onder preuve mede bedisputeertt,

maer is t' zelve bij ons altijtt tott sijne Ed. naerder ordre off personele

praesentie getraineertt, doch sooverre zijne intentie ondertast, datt

alle de Christenen onder de gehoorsaemheijtt van den Nederlantsen

staett liberael toestaen zoude, als hem de Mahumetisten mochten ge-

accordeert ofte gegundtt worden, doch merckende, niettjegenstaende

onderscheijden importuijne instantien aen ons gedaen, nietts obtineerde,

maer t'zelve hem in tgeheel ontseijden ende tott voorder last van

zijne Ed. uijtstelde, heeft de zaecke ongemerckt laten passeeren sonder

dezelve nader te moveren, niettjegenstaende wij door den oppercoop-

man Patacqua t'sedertt sijne Ed. ordre becomen hadden, pro forma

hem tott naerder handelinghe beroupen, doch vertrauwen, datt hij

soowel als wij de consequentien geconsidereertt heeft, uijt welcke naer

alle apparentien niett anders als nieuwe alteratien te appareren ston-

den, invougen ijder in sijn besitth tott noch toe gebleven is. Hebbende

alhier ontrentt den tijtt van drij maenden doorgebracht, is den 5en

December passado van hier naer Hittoe ende van daer cortelingh naer

Lohoe gepangaijtt, sonden eenighe gecommitteerde mett een corcorre

nevens hem quansuijs om hem t' accompaigneren, doch ditt en was ons

motiff niet, maer tendeerde, opdatt in den wech geen ruptura onder de

Nederlantse onderdanen aenrechten zoude. Op Hittoe ende Lohoe wertt

seer feestelijck onthaelt, doende Hittoe hem een vereeringhe van on-

trent R. 800 ende Lohoe van 1000 a 1200 realen van 8en in cleeden ende

gommen.

Naerdatt eenigen tijtt op Lohoe geweest was, wertt ons berecht, alle

de macht bij den anderen geruckt ende geprojecteert hadde een tocht

naer Ceram te doen om de vluchtighe Bandanesen van Gorang te halen

ende naer Ternate te bringen, tott dien eijnde aen Ihamau sijne armade

vergaderende, als waneer intrim van een onser dorpen op de Cust van

Ceram aengeclaecht werdtt, grooten overlast van de Tarnatanen leden,

roovende hare goederen, voorder dat een van de hare dootgeslagen

ende een gevangen medegenomen hadden, op welcke rapporten goett
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vonden mett thien corcorren uijt d' eijlanden Uleasser (die op de gein-

tendeerde herrewaertscomste van zijne Ed. aen tCasteel geroupen

hadden) derrewaerts te volgen ende te vernemen, watt hiervan ware,

t' welck den 26en Januarij effect sorteerde, vindende gemelte armade,

ontrent 35 stucx corcorren, onder Iha liggen, doch de zaecke ten prin-

cipalen ondersouckende, hadde niet om t' lijff ende verclaerden de

geintresseerde zelffs, hun geen geweltt geboden, veel min eenighe van

de hare dcott ofte gevangen waren, maer datt van de Ternatanen voor

hare vruchten, die gehaeltt, cleeden in recompense genooten was, waer-

over, van daer scheijdende, naer den strandtt van Honnomoijtt gepan-

gaijtt, doende bij dese gelegentheijt de visite, soo over t' politicq ende

schooien in de respective plaetsen onser eijlanden Uleasser, Oma ende

Nosselauw, datt ondertusschen advijs bequamen, den Swarten Arent

met d'heer Gouverneur Lodensteijn aen tcasteel gearriveertt was,

vernemende uijt becomen missiven de principale oorsaeck, welcke Zijne

Ed. gemoveertt hadde den gemelten Gouverneur dese quartieren te

doen aensoucken, namentlijck om den Coninck van Ternate des te eer-

der te mogen rescontreren, doch vermidts den Coninck volgens t' ge-

voelen van sijne Ed. in dese quartieren niett vernomen (buijten aparentic

van sijne Magts. overcomst), vonden geraden t'selve den Gouvernr.

Lodensteijn te adviseren ende in eijgen deliberatie te stellen, t'ware

dan onse comste te wachten ofte naer gelegentheijt bij ons te vervougen,

Quitsil Alij te rescontreren ende hem van U Edt. intentie mondelinghe

berecht te doen, t' welck bij sijne Ed. aengenomen.

Ondertussen hadden t'arrivement van den Gouverneur voor de

MoUuco gecommitteert ende de apparente overcomst Capt. Laoutt

doen aendienen, bij dien versouckende, dat het hem gelieffde op den

strandtt van Honnomijt te laten vinden, zijnde alsoo cortelingh daeraen

tegelijck op eenen dach verscheenen, latende den meer gemelten Gou-

verneur door sijne E. tolck de groetenis ende aenspraeck wegen U Edht.

voirderen, waerin scheen volcomen contentement te genieten, dede

van sijnder sijde reciprocque complimentos, hem den familjaren omme-

gang ende gedurighe sorge voor de Ternataense croone mede recom-

manderende, onder anderen met gemelten Alij in onderlinghe discour-

sen vervallende, trachte van hem te verstaen, werwaert de geamas-

seerde macht wenden ende watt daermede voornemen wilde, vermits

ons (doch onseecker) aengedientt ware, daermede een exploict jegens
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de overgebleven vluchtighe Bandaneesen op Gorangh voorhadde de-

zelve van daer te lichten ende in Ternate te transporteren, t'welck

beswaerlijck conde gelooven, maer weleer praesumeerde, ten aensien

onse oock des Magts. vijanden ende haren qiiaden aertt hem genouch-

saem bewust, niets goets tott gemeene welvaertt daervan te verwach-

ten waren, uijtroijen ende verstroijen soude, daertoe vougende waer-

schouwinghe van de perickelen ende inconvenienten, die dusdanige

sware tochten, soo van winden, stroomen, gebreck van vivres, aenhingen

ende subject waren, voorder datt Zyne gantsche macht niett tegelijck

behoorde te hazardeeren, de Nederlantse onderdanen op Ceram niett

alleene gelieffde te verschoonen, maer des noodich wesende sijn ge-

woon faveur te laten genieten, zoude ons verplichten des Conincx volck

alhier gelijck tractementt te doen met dergelijcke.

Hierjegens dede met een sonderlinge bedaertheijt sijn onschult, alle-

gerende, wij qualyck van sijn conceptt berechtt waren, maer t'zelve

geprojecteert hadde aen te leggen jegens eenighe des Conincx onder-

danen, om de houck van Goulo Goulo op Ceram haer onthoudende,

dewelcke in den tijtt van ontrent dertich jaren geen trijbuijt ofte erken-

tenisse gedaen hadden ende jegens anders niemandt, voorders ons be-

danckende van de waerschouwinge, wilde goede sorge dragen, onse

onderdanen niett beschadichtt nochte gedebaucheert werden ende de

gemeene macht (soo die noemde) sorchvuldich praeserveren, sijn alsoo

in uijterlijcke termen van vruntschap van den anderen gescheyden,

onder toesegginge, op sijn wedercomste aen tCasteel comen soude, suc-

cessive op verscheijden disordre in de gemelte eijlanden redres ge-

praesteertt, weder aen t' Casteel gekeertt zijn, alwaer ontrentt een

maendtt daeraen volgende seeckerlijck verstonden, Capt. Laoutt mett

een gedeelte van sijne armade (onverrechter exploict) ontrent Lohoe

vernomen was, hebbende ontrentt en passant des Conincx volck van de

omliggende quartieren merckelijcke schade in hare thuijnen ende land-

vruchten gedaen, datt een grooten affkeer van de Ternatanen veroor-

saecktt heeft.

Uijt crachte van tnieuwe geraemde comptract hebben op alle plaetsen

de leverantie van de nagelen ende neeringhe van de vremde handelaers

ernstelijck doen vervoirderen, die oock genouchsaem naer wensch ge-

volght, uijt d'apparentien gesien is, redelijcke goede quantiteijt be-

comen, ontrent 500 Portugiese bhaaren bereijcken, insonderheijtt Lohoe

102
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aen de candtt van 300 bhaar leveren zall, doch en hebben op soodanighe

wijse, als zijne Ed. ordonneerde, den handel mett fergatten niett con-

nen in treijn bringen, sijnde niett alleene voor de particuliere aldaer

moeijlijck maer voor ons mede sorchelijck perijckel onderworpen ende

seer ongelegen, in vougen op d'instantie van de inhabitanten ende

versouck van Alij zelve door haer aldaer een geringhe v^^ooninghe ge-

maecktt, mett drij Nederlanders beseth, den handel in cleeden ende

ontfanck van de nagelen aen lant gedreven werdtt.

Tott in teerste van Febr. vernamen nergens in de omliggende eijlan-

den ende plaetsen geen estrangieres, echter de jachten in t' vaerwater

te cruijsen gehouden, tott ons bij t' jacht Mocha gerapporteertt werdtt,

aen Bouro eenich Javaens vaertuijch vernomen hadde, daerop promp-

telijck vier wellgemonteerde corcorren uijtgesett, welcke in de reviere

van Waijsamma twee joncxkens mett twee chiampans achterhaeltt,

dezelve verbrandtt, t'volck in tbos gevlucht ende ontcomen sijn, die

van Waijsamma en boden, noch d' een noch d' ander, de handtt, maer

hielden hun neuteraell, doch wertt door d'onse aengehouden, datt ons

de vluchtighe Javanen zouden in handen stellen, ofte t'selve jegens

de hare verhalen wilden, waervan hun onschult deden, sustineerden,

datt wij die zelve in t' bos hoorde te soucken, ten respecte sij van

een religie waren ende volgens hare wetth datt niett en vermochten.

Op Hittoe was mede een cleijn joncxken van de Bouckit, quansuijs

in ambassada van haren Opperpriester aen Capn. Hittoe gesonden,

desniettjegenstaende vaerdighde datelijck een tingang ende gelalouw,

wel gemandtt, derrewaerts om haer van den strandtt te halen ende

aen tCasteel te bringen, doch was ditt joncxken voor onse aencomste

op de wal droochgecordtt, desniettjegenstaende versochten d' onse aen

die van Hittoe hulpe om t' vaertuijch aen tCasteel te bringen, t' welck

weijgerden ende ter antwoorde diende, haren strandt een vrije strandtt

ware, meerder dat Zijne Ed. aen Capt. Hittoe (soo seijden) t' acces

voor die van de Bouckit vergundtt hadde, weshalven niet gedoogen

zouden, ditt vaertuijch van daer gehaelt ende soo zulcx met geweltt

onderleyden, mochten de consequentien mede waernemcn mett meer

andere arrogante redenen, waerover den fiscael Ottcns^), die mett

dit vaertuijch gesonden was, beducht zijnde, vijff persoenen, die in

tjoncxken vont, verseeckert ende herrewaerts gekeertt is. Uijt dese

proceduren vernamen groote alteratie onder de inwoonderen van
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Hittoe, datt aen d'onse de vrije marckt werdtt verboden. Den ouden

Capt. Hittoe was met den Coopman Patacqua op Lohoe bij Capt.

Laoudtt, die des anderen daechs wederkeerden ende vonden de zaecken

in voorgemelte termen. Capt. Hittoe excuseerde zich van t' gepasseerde

ende versochtt instantelyck, men de gevangenen wilden relaxeeren,

vermidts niett om te handelen, maer, als vooren geseijtt, in legatie van

den voorgemelten opperpriester hem toegesonden waren, affirmeerde

als d' andere. Zijne Ed. dezelve permissie toegestaen hadde mett meer

frivole omstandicheden. Op dese weijgeringhe van hare commoditeijten

deden t'comptoir aldaer van nootwendicheytt provideren ende wel

scherpelijck belasten met die van Hittoe geen gemeenschap te houden,

van hare vivres niett coopen (al waertt zulcx aenboden), nochte oock

eenige cleeden tott haer gerieff venten zouden, sluijtende soowel onse

logie, als sij de marckt verboden hadden, t' welck eenighe dagen con-

tinueerde, doch Capt. Hittoe interdiceerde vast om dese Javanen ende

dat men l' gepasseerde wilde ten goeden duijden, alsoo niet sijne maer

jonge onbedachte (onder welcke schilt al hare faulten ontschuijlen)

bedrijff ware, daertoe in geender hande manieren verstaen conden,

maer sustineerde, men de jonck zelffs op den strandtt behoorde te

verbranden, datt d'inwoonderen van Hittoe hun alsoo niett en ver-

mochten aen te stellen ende al waert zulcx, datt hett vrije ende bij zijne

Ed. gepermitteerde handelaers waren, niett soodanighe wrevelmoedighe

ende onlijdelijcke proceduren, die zelff wel onvrij verclaren zouden,

met andere redenen ter materie dienende. Cappt. Laoutt dede door

de Hambaradjas Amblauw ende Calembatta voor de gevangenen ont-

slackinghe mede aenhouden, doch hebben alles gerenuncheertt, tott-

datt eijntelijck door instantie van onsen raett, alsdoen op Hittoe sijnde,

die d'apparente inconvenienten vrij swaerder (als betaemde) wogen,

t' selve aen haer in t' geheel gedeffereertt hebben, de gevangenen met

ons advoij vrijgesteltt onder heijlige belofte geen andere te admitteren

ende sijn de saecken alsoo gemoddereertt ende in voorigen treijn

hersteltt.

Door die van de Manipe, Amblauw, als Waijsamma, bequamen d'

onse lucht, datt aen de suijtcandtt van Bouro vijffthien Macassaerse

joncquen ende drij gorabs, ten oorlog toegerust, hun ontrent de revieren

van Ockij als Waijtima onthielden ende apparent op de geruchten van

de Macassaerse presentie in dese quartieren hun aldaer verstercken
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zouden om te sijner tijtt, t' saijsoen sulcx gedogende, onverhindertt

naer Macassar te keeren, t' welck mij Capt. Laoutt door den Opper-

coopman Patacqua deden comuniceeren, daerbij versoucken[de]

eenighe van zijne corcorren tott versterckinghe van onse machtt, die

vast vaerdich gemaecktt werdtt om den vijandtt te gaen bestoocken,

t' welck zeijde, hem mede aengedientt v/are, thoonden hem uijterlijck

seer geinclineertt ons te assisteren, wilde zijn persoon daertoe gebruij-

cken ende naer verloopp van vijf dagen mett eenighe van sijn corcorren

aen de houck van de drij Broers laten vinden, waer wij mede com-

pareren ende onse gantsche macht vergaderen souden, t' welck effect

sorteerde, met 18 wel gemonteerde corcorren van t' Gasteel daer ver-

scheenen, doch Capt. Laoudtt niett vernomen werdtt, daerover een

corcorre mett voorgemelte Patacqua weder hem naer Kelangh (wer-

waert vernomen, gepangaijtt was) te volgen souden om eenige van zijne

corcorren te praesten, van daer naer Manipe, Bouro ende Amblauw

over te steecken, serieuselijck t'ondersoucken, hoe des vijants machtt

gequalificeert ware om daervan op Amblauw, waer zijne comste ver-

beyden zouden, ons volcoomen onderrechtinghe te doen ende dienvol-

gende naerder te resolveeren, doch verstonden volgens t' rapport van

gemelte Patacqua (die drij Ternataense corcorren tott assistentie ge-

obtineert hadde) als andere, den vijandtt, van onse aencomste verwitticht

wesende, geruijmpt ende tott ontrentt Tomeau aen tWesteijnde van

Bouro vernomen was, derhalven in deliberatie van rade stelden, off

geraden waer den voortvluchtigen vijandtt op d' onseeckerheijt veerder

te volgen, dan werwaerts wij onse macht wenden zouden, etca. Hierop

werde bij den Raett als de hooffden van de corcorren groote swaricheijtt

ende obstaculen gemoveert, sustineerden tott aen Tomeau door behulp

van stroom ende winden well geraecken, doch beswaerlijck ende niet

buijten evidentt perijckel van verlies onser corcorren de reyse int t'

wederkeeren effectueeren zouden, behalven datt noch disputabell ware,

ofte men den vijandtt rescontreeren, maer t' gemeene gevoelen was,

aldaer niet vinden ende, waertt mogelijck, mett alle middelen naer

Paixgesama oversteecken zouden om alsoo haer volgende ongeluck

(waervan goede seeckerheijtt hadden) te mogen ontgaen, invougen

goetvonden mett dese repraesentable machtt ons naer Manipe bij Capt.

Laoudtt te wenden, de toegeseijde justitie jegens die van Cambello

ende Boanoe te voirderen, op t' verkiesen van eenen Kimelaha op Lohoe
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(daerin sij niet accorderen conden) ons advijs ende begeeren niett

alleenc te geven maer quansuijs door onse aucthoriteijtt te doen in-

voeren, doch hebben noopende t' rechtt, niettjegenstaende verscheijden

instantien voor desen noch meerder gedaen, nietts geobtineertt, hem

beclagende, datt bij alle des Conincx onderdanen van Amboina ende

Ceram niett volgens sijne commissie erkendtt, nochte de handt geboden

werdtt, ons te verstaen gevende ter goeder occasie ons zelven jegens

hare persoonen maer niett jegens de lantvruchten rechten moesten,

daerin ons grootelijcx misnoucht thoonde ende vrij watt verre in pre-

sentie van alle de sijne uijtvoer, ons beclagende over zijne grootc

ongestadicheijtt ende genouchsame trauwloose handelinghe, datt, naer

alhier zijnen sack gevultt, doorgaen soude ende de zaecken in meerder

^crwerringhe laten, als die voor sijne aencomste gevonden, datt alhier

den tijtt van thien maenden onnutt geconsumeert, zyn volck affgematt

ende niets in des Conincx saecken verricht was, derhalven oock niett

van meeninghe en waren mett onse armade te vertrecken, voor alleer

een Kimelaha tott ons contentement gelaten, Leliattoe ende andere

ontrouwe gelichtt ende alsoo een formele stadthouder geauthoriseert

hadde. In dese hefticheijtt thoonde een sonderlinghe patientie sonder

schaemte, ons in alles gelijck toestaende, wilde voorder (als aireede

gebleecken) except d'executie over die van Cambello ende Boanoe

ons volcoomcn contentement doen, soodatt naer twee a drij onder-

scheijden conferentien de verkiesinghe van de stadthouder op Ceram

in tgeheel aen ons welgevallen gedeffereertt wertt, daertoe (bij advijs

van d'onse) den Kimelaha Lohoe voorstelden, t' welck van hem ende

de zijne geaccepteertt wert onder naerder versouck, datt den Opper-

coopman Patacqua tott behulp van denzelven ende om des Conincx

gerechticheijtt t'ontfangen op Lohoe mochte resideren, ten respecte

op ons begeeren Kimelaha Leliattoe, Calembatta ende andere Terna-

tanen, van de Macassaren geinfecteertt (daerom suspect waren) voor-

genomen hadde naer Ternaten te voeren. Is soo in een van onse cor-

corren van Manipe naer Lohoe mett onse armade gevaren, alwaer t'

zijner aencomste den gemelten Kimelaha Lohoe voor stadthouder des

Conincx geaucthoriseertt ende uijtgeroupen heeft, twijffelen niett, off

zullen daermede beter als de voorgewesen stadthouders overeencomen,

alsoo een persoon van een goett naturell schintt ende lichtelijck mett

redenen can geinduceert worden. Die van Lohoe, Lessidij, Cambelle
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waren soowel met Lohoe als Leliattoe niett gecontenteertt, zullen haer

evenwel denzelven doen aennemen ende in alles de behulpsame handtt

bieden.

En passant waren seer geinclineert om die van Cambello aen te

tasten, doch overmidts volcomentlijck vermoeden, op hun hoede ende

in t'bos vluchtich waren, item datt niett gaern mistasten zouden,

hebben t'zelve tott nader ende beter gelegentheijtt ongemerckt uijt-

gesteltt, zijn dapper beducht voor eenen harden aenstoott ende presu-

meren, wel wilden, dat van dit dreijgemendtt verlost waren, staett

jegenwoordich een tameÜjck gewasch in die contreijen, daerover hare

straffe wel watt verlenghtt conde werden, evenwell daerom ter goede

occasie niett over thooft gesien zal wesen.

In alle dese voorverhaelde actiën ende onderhandelinghe hebben mett

sonderlinghe opmerckinge t'doen ende proceduren van den Capt,

laoutt naergespeurtt ende trachten te achterhalen, off oock eenighe

van onse onderdanen onderleijden door nieuwsgiericheijt, religie off

andere gepractiseerde motijven hun van ons te separeren, de Terna-

tanen toe te vallen, bij hem geprojecteert ende aengenomen zoude

worden, wijders secretelijck eenighe rebellien ofte rupturen aenrechten,

bevoirderen ende door middel van dien ons vermogen te corrumperen,

alsdan den tijtt geschapen sijnde daerbij haer progres te promoveeren,

tott dien e^nde verscheyden spieden, soo van de zyne als d' onse, (die

volcomentlijck vertrauden) emploijeerden, doch niets conden achter-

halen, als eenelijck datt Leliattoe, en passant van t' Gasteel comende,

Laricque aengedaen, deszelffs inwoonderen onder pretext van religie

met hulpe van Asselolo haren schuldigen plicht aen den Nederlantsen

staett hadde doen vergeten, invougen hare negrij verlaten, hun in t'

geberchte vertrocken ende opentlijck verclaerden, noch mett t' Gasteel,

noch deszelffs Gouverneur, niet te doen hadden, waren onderdanen van

den Coninck in Ternate, welcken volgende oock niett van meeninghe

waren mett den gouverneur te pangaijen ofte eenighe verplichte dien-

sten te praesteren, lieten hun bij verscheijden tott voldoeninghe van

haren eett aenmanen, doch gaven geen gehoor, deden echter leverantie

van hare nagelen ende lieten die zaccke soo eenigen tijt op haer beloop

aenstaen, tottdatt op onse jonghste wedercomste mett d'armade van

Lohoe eerst Asselolo, daernaer Laricque aensochten omme dezelve,

tware bij wege van accomodable reconsilatie ofte openbaer geweltt van
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wapenen, tott volcomen gehoorsaemhaeijtt aen den Nederlantsen staett

te reduceeren, waervan die van Asselolo door intercessie van Capt.

Hittoe d' eerste waren, welcke t' hooft in den schoot leijden, souden

goede kinderen wesen ende wert hare misdaet onder oochluijckinghe

mett een honnorable amende ten proffijte van d'armade door de

vingeren gesien, die van Laricque waren tott op hctt uijterste obsti-

naett, in vougen pertije van ons volck gelandtt waren, voor ende alleer

conden geloven, hett haer gelden zoude, doch merckende, ons de

zaecke ernst ware, deden door een van hare hooffden aensoucken, men
haer tijt om te parlementeren toestaen ende eenighe van onse princi-

pale uijt d'armade mochten op hare vasticheijtt comen om hunne

redenen alsdan aen ons te kennen te geven, t' welck haer accordeerde,

committeerden eenighe uijtt den landtraet hun te hooren spreecken,

doch voorder aen te dienen, dat geen tijtt verliesen wilde, maer

moesten d' hooffden van Laricque op genade ende ongenade prompte-

lijck affcomen, off hare destructie ware voor den handtt, zouden niett

eenen vruchtboom, groott noch cleijn, sparen, maer alles, dat becomen

conde, in t' geheel uijtroijen. Op dese roupinghe vonden hun gants

perplecxt, invougen den avondtt tott haer voordeel appliceerden, ver-

sochten respijtt, des aenstaende morgen wilden gesamentlijck aen de

corcorren haer in onse handen werpen, t' ware dan om ten regoreusten

te straffen off wel goedertierlijck (als vertrauden) mett hun te handelen,

t' welck mett den dach effect sorteerde, in competent getal uijt hare

vasticheijtt aen de corcorre gecomen, hun overtredinghe bekent, be-

clagende, door Leliattoe verleijtt waren, instantelijck biddende, in hare

zaecke civil ende niet naer de wichticheijt van dezelve mochte geproce-

deertt werden, dede in t' langhe onse aenspraecke tott haer, beclaech-

den hun over onreedelijck tractemendtt van den Coopman, t'welck

om redenen ende uijt vreese ons niett en hadden dorven aendienen.

Mett diergelijcke frivole exeptien echter wertt de zaecke tott Compas.

progres verstaen, bij accomodable arbitragie te desideren gevende,

dezelve in handen van den Raett, Capt. Hittoe ende eenighe zijner

Orang-quaijs, die dezelve verstaen hebben, hun voortaen aen den

Nederlantsen Staett als onderdanen submitteren (gelyck voor desen)

;

alle noodighe diensten van pangaijen ende andere wercken doen, datt

in den tijtt van drij dagen mett haer gevolch affcomen ende weder

bij de logie woonen zouden, darenboven hun condamnerende in d'
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amende van duijsent realen van 8en t' appliceren voor d' armade ende

daermede werden voor die tijtt de handtt op t' hooft geleijtt, gelijck

mede voor ons affscheijden t' meeste gedeelte van hare huijsen in tge-

berchte deden onder den voett werpen, onder belofte dat in drij dagen

aen den strandt hare wooningen opwerpen zouden, serieuselijck inqui-

reerden, off Capt. Laout van hun rebelie eenighe kennisse ende hun

daerin gevoelt of hoope van goede uijtcomste gegeven hadde, ver-

claerden, noijtt van sijnentwegen ijets verstaen, maer door Leliattoe

daertoe verleijtt waren. Hadde des Compas. constitutie tott een goede

uijtcomste gelegen gesien ende t' jarich emolument, t' welck de Compa.

in dese gelegentheijtt noodich vereijschtt, waren seer genegen om dese

plaetsen ende nagelboomen van Asselolo ende Laricque, den anderen

anex, voor den Nederlantsen staett bij dese occasie in possessie te

nemen, t' perfedieulx geslacht daervan te drijven, de commoditeijten

door de Burgerije, Mardicquers ofte wel des Compas. lijffeijgene te doen

amasseren, doch overmidts in deselve veel swaricheijt ende onseeckere

uijtcomste bespeurden, eerstelijck mett een vasticheijtt jegens invadije

hadde moeten beschermptt worden, meerdr, diffidentie onder d' in-

woonderen veroorsaecktt, item door onervarentheijtt ende negligentie

van de nieuwe gestapileerde inwoonderen de vruchten niett behoorlijck

gepluckt, nochte de jonge boomen, waermede t' landt in ontelbaer getal

beplandtt is, apparentt naer eijsch niett aengequeecktt, nochte de

plaetsen naer behooren gepeupleertt zouden worden, waerdoor de

Compa. niett alleene d' ordonnarie maer de consequente ende noodige

specerijen zouden moeten derven, wertt de zaecke op voorgemelte

conditien in dese gelegentheijtt verstaen de Compa. de voordelijcxste

te wesen, twijffelen niett, off zullen (onder goede toesicht) voor eenigen

tijtt hun wel comporteren, watt sal mer van oordelen, t' zijn Mooren.

Watt aenlanght die van Hittoe, gaett noch al op den ouden treijn,

haer noch aen d' onse, noch aen der Ternatanen sijde als onderdanen

maer wel in cas als bontgenoten exposeren. In de onderhandelinghe

mett Capt. Laoutt voor d' aencomste van den ouden Hittoe van costij

scheen naecktelijck de gesubstitueerde ofte provisioneele gemachtichde

hooffden aldaer t' hooft meer naer den Ternataen als naer ons lieten

hangen, doch wertt door Halenij, den jongen Hittoe, op t' hooghste

tegengestaen. Evenwel en vernamen soodanigen getrauwicheijt ende

debvoir in hem jegens den Nederlantszen staett niett, als een persoon
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van sijn qualiteijtt wel betaemde ende onder solemneell compract ge-

samentlijck verplicht sijn, waervan wije den bandtt van onderlinghe

religie de meeste oorsaeck, doch haren wrevel oock een groott gedeelte

van toeschrijven, intrim onderleijtt Capt-Laoutt destincte reijsen die van

Hittoe te proberen om mett een corcorre soo hier ontrent in de bij-

gelegen plaetsen te verseinden om aldaer eenighe zaecken te ver-

rechten, t' welck op consideratie als geallieerde ende tott gemeenc

welvaertt mij niet aen en trock, gelijck wij mede op eenighe gepracti-

seerde tochten om de omliggende comptoiren, soo van cargasoenen als

andere nootlijcheden te provideren, eenige van Capt. Laouts corcorren

uijt d' armade in reciprocque diensten emploijeerden, balanceerende

alsoo d' eene vruntschap jegens d' andere. Op sijn geprojecteerde tocht

naer Ceram voorengemeltt, scheen die van Hittoe met twee corcorren

te pangaijen nevens andere oleesijvas ende oleelijmas aengesocht

waren, doch was daervan geen seeckerheijtt, intrim arriveerde alhier

van costij den ouden Hittoe, daerover sijnen soon mett all de principale

aen t' Gasteel quamen, bij welcke gelegentheijtt haer expres interdi-

ceerde, om geenderhande oorsaeck buijten ons advoij eenige corcorren

aff setten, nochte mett ijmandtt op de roij begeven zouden. Dit quam
haer vrij watt vrempt voor ende sustineerden, t' selve niett in ons maer

in hare dispositie behoorde te staen, met diergelijcke doch uijtt crachte

van t' comptractt persisteerden bij voorighe waerschouwinghe ende

datt naer desen daerover geen ignorantie pretenderen zouden. Om dan

verassureerder ende grondiger van hun intentie te wesen dede op onse

tocht, alswanneer Capt. Laout in de eijlanden Ulleasser volchde (al-

hoewel buijten noott) hun mede solisiteeren, twee corcorren nevens

d'onse tott voorstant van des Compas. gerechticheijt te water bringen

ende mett ons roijen zouden, waerin bij hun veel difficulteijtt gemoveert

wertt, als namentlijck datt Capt. laoutt daerom versocht ende hem
affgeslagen was, datt oock een geruijmen tijtt herrewaerts met den

Gouverneur niet gevaren, noch daerom aengesocht waren, deden hun

naerder daerop dienen, wij ons t' selve niett aen en trocken, watt onse

voorsaten daerin gedaen, maer datt wij uijt crachte van obligatie zulcx

pretendeerden, in corte mochten voorder doen, watt hun goett dochtt.

Zij waren in desen onverdacht, evenwel beslooten mede te varen ende

lieten ons weten, datt mett twee corcorren aen tCasteel volgen zouden,

middelertijt verhaesten onse tochtt om tijtlijck Alij op de hielen te
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wesen, invougen, voordatt hare corcorren gepraepareert ende te water

gebrachttt, van onse reijse aen tCasteel wedergekeert waren, dit lieten

alsoo ongemerckt aenstaen ende sij en trocken hun de zaecken niett

aen, tottdatt bij occasie om de Macassaren op Bouro te gaen be-

stoocken, haer mede te varen, andermael deden insinueren, datt ten

eersten op haren aenstaende vasten excuseerden, doch eijntelijck twee

corcorren inwillichden, hoewel Halenij niett meer als mett eene com-

pareerde ende waren die van de negrijs Memalou ende Hittoe Lamma
ende aenclevende dorpen aen de Oostzijde in gebreecke, die langen

tijtt de belhamels ende auctheurs van veele onheijlen ende obstinaet-

heijt geweest sijn, soodatt noodigh oordeelde van dese ongehoorsame

door vier expresse daertoe gecommitteerde corcorren uijt d'armade

op onse wedercomste van Lohoe eenighe bij den cop te vatten, t' welck

alsoo effect sorteerde ende ses persoonen in aprchentie medebrachten.

Middelertijtt waren mett de resterende corcorren voor Hittoe ende

Capt. Hittoe aen boortt gecomen, als corts daeraen de corcorren mett

de gevangenen aenquamen, t' welck Capt. Hittoe verwittichde, was ten

eerster instantie vrij ontsteltt, maer naerder bedarende, hieltt hettzelve

voor wel gedaen, doch soliciteerde de gevangenen uijt onse handen te

lichten, zouden naer desen goede knechten wesen, t' welck hem rondtt-

uijt ontseyde, maer stondtt aen alvooren, daerover met een honnorable

amende gecorrigeert, als wanneer die relaxeeren wilden ende anders

niett, versocht mij, daerom niett lastich vallen wilde, alsoo het voor dit

tijtt niet anders wesen conde, namen die mede aen het Gasteel. Hoe hett

voorder daermede affloopen wil, leere den tijtt ende zullen Sijne Ed.

naer desen daervan openinghe doen, dese actie en wort door die van

Memalouw ende complices niett ons maer d' aenradinghe van Halenij

te laste geleijtt, t' is zulcx, Halenij daervan kennisse gehadtt, doch niet

promt geinformeertt was, wanneer wij t' zelve bijderhandt nemen

wilden, des alles niettjegenstaende liggen die van Hittoe ende voor-

gemelte plaetsen daerom jegens den anderen overhoop, maer t' zall sijn

zelven wel moddereren.

Wij en hebben, op hope datt ons bij die van Hittoe geassisteert

souden vinden om met ons te roijen, sooveel arbeijtt niett aengewendtt.

d' Experientie heeft ons genouchsaem verthoont, voor hoe verre hun

vertrauwen mogen ende watt progres de Compa. bij hare diensten veel

jaren herrewaerts geobtineert heeft, wast echter noodigh, opdatt onse
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juste causa bleecke, hoe veel verder die van Hittoe aen den Neder-

lantsen staett als aen de Croone van Ternate verplicht ende subjecten

sijn, daerom Halenij overall medegenomen, in diensten, vergaderingn.

ende conferentien mett Capt. Laoutt gehouden, meer als andere ge-

emploijeertt, genouchsaem ten thoone gesteldtt, verhoopende ende niet

twijffelende, off zullen door dusdanighe proceduren van hare ongefon-

deerde praetentie vrij meer desisteren, als voor desen hun vfel gein-

magineert hebben. Capt. Hittoe exposeertt zich als vooren voor beijde

als bontgenoott, doch pretendeertt volgens de comptracten niemant als

vasael subject te wesen, t' is seecker, dat die van Hittoe ende insonder-

heijtt Halenij de Ternatanen in den gront haten, evenwel en zijn niett

gedisponneert haer onredelijck mett onse hulpe te wederstaen, nochte

ons mede buijten te sluijten, gebruijckende aen wedersijden eenen

brijdel, trachtende daermede niet alleene ons maer tegelijck den Terna-

taen in thoom te houden, enfin schoone ende roijale beloften en hebben

in dese handelinghe aen wedersijden niett gemancqueertt. Watt de

voordere uijtcomst erlangen zall, is Godt bekendtt. Wij houden het

daervoor, alsnu beter tractement (als voor desen) genieten zullen, t'

welck bij effecten aireede geaffirmeertt werdtt. Evenwel moeten ge-

stadich in memorie houden, datt als een moor op u lacht, heeft u

aireede bedrogen, off hoopt hett ten minsten te doen. t' Welck bij

vigilante opsicht gcpraevenieertt ende van hun desseijnen gediverteertt

connen worden.

Die van Lohoe, Lessidij comporteren hun jegens d' onse scer redelijck

ende cevil, jae familjaerder als de Ternatanen zelffs, met die van

Cambelle houden weijnich corespondentie, datt hun groot naerduncken

geeft. Wij hebben, als vooren aengeroertt, aldaer onse facturia moeten

houden, off anders wast geschaapen, de nagelen niett naer behooren

geplucktt ende welHcht aen de boomen zouden hebben laten vergaen,

want om aen boort te comen handelen (als Zijne Ed, t' selve verstondtt)

waren daertoe mett geen redenen te beweegen ende lichtelijck van soo

groote quantiteijt nagelen, als aldaer ontfangen, zouden gefrustreert

geweest sijn, t' welck de pr.nt. 260 a 270 bhaaren bedraecht ende

ongetwijffelt tott de quantiteijt voor t'uijtgaen van ditt mousson

300 bhaar belangen zall, hebbende Lohoe een extraordinarie gewasch,

de nagelen van Cambello ende Lessidij hebben op Lohoe aen onsen
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coopman gelevertt, t' welck geringe quantiteijt geweest is, vermidts dit

jaer weijnich commoditeijten aen de boomen gehadtt hebben.

Pertinente notitie hebben noopende den ontfanck van nagelen endc

vente van de Custdoucken doen houden, daervan wij bevinden, t' sedert

Augusto passado tott dat aen den cant van 8000 Ra. van 8en, t' welck

geruijm de helft van onse comptanten, die voor de nagelen betaelt

waren, gevent vinden ende dagelijcx noch van der handtt gaen, datter

oock geen twijffel aen te slaen is, soo jegens dese lieden ceviel ge-

handelt ende naer eijsch van de getrocken doucken ende andere noot-

wendicheijtt geprovideertt werden, off zullen onse comptanden alle

weder in handen becomen, die d' overwinst van den handel deser quar-

tieren merckelijck stijven ende des Compas. sware lasten helpen sec-

cureren zal, tott welcker promotie geen naerder middelen als de

continuele ommegangh ende dat bij ons van alle nootlijckheijtt ver-

sorcht worden, en weten voor te slaen, t' zal derhalven noodich wesen,

dat men aldaer een wooninghe formere, een bequaem persoon, die hacr

in onderlinghe devotie met wetenschap praeserverc, op haer eijgen

versouck toestae. Die t' vier van doen heeft, seght hett spreeckwoortt,

wortt genootsaeckt t' zelve in de assen te soucken.

Uijt nevensgaende geraemde comptract bij des Conincx gecommit-

teerde met toestemminge van alle de principale hooffden uijtt Oleesijva

ende Oleelijma geadvoijeertt ende solemnelijck beswooren, zall sijne

Ed. verstaen, hoe naerder alle de nagelen van de quartieren Amboina

verbinden aen de Nederlantsche Compa. onder gelimitteerden prijs,

drooch ende wel geconditioneert te leveren, mitsgaders alle, t' sij dan

Europische ofte Indiaense natie (niemandtt uijtgesondertt) buijten-

geslooten sijn, uijt crachte van welcke de nagelen van de respective

plaetsen gevoirdertt ende, als vooren aengeroertt, ons gelevertt, de

vremdelingen geweertt, daervan sijne Ed. seeckerheijtt doen, geene

alhier geadmitteert, nochte oock eenighe nagelen ontvoertt sijn, der-

halven onse Mrs. in tPatria als d' hooffden van Industan ende Choro-

mandel hun daernaer reguleren, de nagelen op eenen goeden prijs

bringen om bij verbeteringe derzelver couranter afftreck crachtiger te

mogen bestaen ende haer sware equipagien als andere lasten daerbij

gesoulageert mogen worden. Uijt de quartieren Amboina zullen de

Macassaren, Engelsen ofte Deenen niets becomen, watt de Portugiesen
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van Thijdoor obtineren zullen, leere den tijtt, vertrauwen, weijnich om
t' lijff hebben zall.

Op het vihemenste zal dit comptract dienen in volle vigeur geobser-

veertt, de vremdelingen uijtgeroijtt ende jegens de contraventeurs tott

de penaliteijtt in tzelve gecomprehendeertt ofte regoreuser geproce-

deertt. Om geenderhande oorsaecke moet ergens eenich vaertuijch ge-

tolloreertt ofte toeganck gegunt werden, maer alles vernielt, opdatt

mereken, de zaecke ons ernst ende de hoope van ijets te obtineeren

hun geheel affgesneden worde. Wij en twijffelen niett, off zullen van

eenighe waechalsen t'aenstaende weder aenstoott lijden, doch mett

voorgemelte middelen zal alles moeten gepraevenieert worden, t' welck

nu onbeschrompt mogen in twerck stellen, niettjegenstaende eenighe

quaetwillighe inhabitanten zulcx wel sullen trachten te weerhouden,

maer al te zamen bij den anderen gesmolten zijnde, connen (Godtt den

voorsten) jegens onsc macht niett bestaen.

Ingevalle, als niett en twijffelen, de fijdele observance van t' gebe-

soingeerde volcht, is gesien, des Compas. lasten bij stilstandt van den

oorlooch niett alleene verlicht, meerder quantiteijtt nagelen als eenighe

jaren herwaertt uijtt dese quartieren becomen, maer darenboven oock

merckelijcke advance ende afftreck in hare manijfactura gevoelen zall,

daer in tegendeel den oorlogh d'oncosten augmenteertt, des Compas.

vereyste emolumenten slabackt ende verobligeerde vruchten soo abon.

dant niett geleevertt off wel door gedurighe occupatien geamasseertt

worden, welcken volgende bij advijs van Rade oock verstaen is, dat

men op t' versouck van Capt. Laoutt op Lohoe een geringe wooninghe

formeren, den Oppercoopm, Patacqua als Residentt, tott hem noch twee

Nederlanders mett noodich capitaell ende cargasoen derrewaert com-

mitteren zall om aldaer den handel van Cambello, Lessidij ende om-

liggende plaetsen te trecken ende in treijn te bringen. D' Almogende

wil hem in t' zelve wel doen prospireren ende bij familjaren ommegang

haer verwijderde gemoederen (die nu eenichsints schijnen te bedaren)

t' onswaerts verplichten, gelijck wij mede niett en twijffelen, off zall

sijne Ed. wel bevallen.

Wij hadden wel gewenst, ditt comptractt sijne Ed, eerder off voor

t'vertreck van de scheepen naer t' Patria hadde mogen geworden,

t'conde pr. avonture de Heeren Maijores tott maintenue van hare

gerechticheijtt jegens d' Engelsen ofte andere, daermede apparendtt
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in onderhandelinghe staen, hebben connen dienen, daer gesien is met

d' overcomst van onsen praedesseur, d' heer Gorcum, van Amboinas

desolaten staett geinformeert sijnde, lichtelijcken cedeeren ende scha-

delijcke conditien voor de Generaliteijtt inwilligen sullen,

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II p, 146— 148. Te

schrappen p. 146 r. 3 „wij", te lezen r. 10 voor „gewillicht" ,,ingewil-

licht", in te voegen r, 10 v.o. tusschen ,,hadden" en „insonderheijt"

,,maer". Het slot van de alinea na ,,niet verthoont heeft' luidt): d'

Almogende concervere dezelve lang in voorspoett ende wasdom.

Tott noch toe onthoutt zich Quitchil Alij op de Manipe, alwaer sijne

armade, die hier ende daer om de oost te soucken verstroijt is, ver-

gadertt mett intentie eerstt daechs naer Gapij te vertrecken om datt

eijlandtt weder onder gehoorsaemheijtt van de Ternataense croone te

reduceeren ende de Macassaren van daer te drijven, schint mede t'

inclineeren van daer in Bouton tott assistentie des Conincx hem te

transporteeren, doch onseecker ende zal ons den tijtt d'uijtcomste

medebringen.

Wij hebben Quitchil Alij in alle onderhandelingen ende zijnen omme-

gangh seer cevil ende discreet bevonden doch niett mett soodanighe

resolutie aucthoriteijtt tott straffe van de misdaders, als wel betaemde

ende bij hem verscheyden malen gepromitteert is. Wat obstaculen ende

consideratien hem beweecht hebben, connen niett oordeelen off uijt

d'apparentien naerspeuren, t' principale vertrauwen, datt voor rupture

ende scheuringhe van eenighe moetwillighe conincx vasalen beducht is

geweest, daerom volgens sijne geprojecteerde intentie de straffe ge-

schroomt heeft te executeeren, te meer haer gesach in t'reguard van

d'hare soo absolutt niett en vinden, datt daermede sonder respect te

dragen doorgaen, hebben mett een hoop onreedelijcke, wrevelmoe-

dighe, trauwloose ende ongestadighe menschen te doen gehadtt, waer-

van Kimelaha Leliattoe den minsten niet geweest is. Ongetwijffelt, soo

Quitchil Alij hun eenich gehoor toegestaen hadde, beswaerlijck ditt

vredich ende accomodable comptract zouden belanght hebben.

tConde wel geschieden, den gemelten Alij uijt Gapij niet naer Bouton

maer weleer naer Ternate vervougen zoude, alsoo ons berecht, datt

den Coninck Hamsia heftich jegens den Thijdorees in oorlogh, in twee

slagen ter zee den Ternataen victorieulx gebleven was, watter van sij,
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hebben geen naerder seeckerheijtt ende sullen sijne Ed. bij de missiven

uijtt Ternate vernemen connen.

16en November keerde ons cruijsende jacht Mocha van Bouton hier

weder, niett anders als een Macassaerse jonck, uijtt dese quartieren

comende, verbrandtt hebbende, daerbij den Coninck uijt Bouton in-

stantelijck aen Capt. laout versocht, hem jegens d' aenstaende macht

der Macassaren wilde assisteren, welcken volgende, Capt. Laout bij

ons geinsisteertt heeft een Compa. van sijn volck mett ons jacht derre-

waerts te bringen, t' welck hem (bij advijs van rade) toegcstaen wert,

den 4en December mett 60 Ternatanen onder seijl gegaen, den 27en

derzelver maendtt uijt Bouton hier weder aengecomen zijn.

Als voorengemelt, arriveerden hier den 8en Januarij ao. stantij de

scheepen den Briel, Purmerent ende t' fregatt Suratte mett seer debil

volck, invougen om t' schip te regeren geen vijff gesonde persoonen

overschooten, genootsaecktt zijnde dezelve met ons guarnisoen te be-

setten ende lossen, waervan den Briell, mett 1' cargasoen voor Banda

daerin overgescheept, den 26en derzelver derwaerts genavigeertt is.

Van gelijcken buijten onse expectatie den 12en stanti hier mede open-

baerde den Commissaris Gregorius Cornelij mett t' jacht s' lants Hoop,

zijnde volgens rapporten door harden windtt, vehemente stroomen ende

betogen lucht t' gadtt van Solor voorbij geraecktt, door overtoUighe

leekte Amboina genootsaeckt werdtt aen te soucken, die ons d'ordre

van sijne Ed. geexhibeertt, dienvolgende instantie gedaen, mett eenich

bequaem vaertuijch tott volvoeringhe van sijne mede gegeven last

mochte geaccomodeertt worden, door middel van welck de reijse over

Bouton onderleggen. Alsoo grootelijcx vertwijffelde, t' jacht den Kemp-

haen in Solor niett gecomen ende des Compas. affairen daerdoor in-

trest lijden mochten, wert hem (bij advijs van Rade] t' fergatt Suratte

toegevoucht, daermede den 21en daeraenvolgende vertrocken, de reijse

becomen, den Hen Aprill passado wedergekeertt is, rapporteerde, hoe

voor sijne aencomste den Commandeur d' Horneij bij den vijandtt op

Larentucque overgeloopen was, vindende een slordich gouverno ende

per restandtt ontrent van Compas. effecten 26000 gl. te gebreecken,

t' Fortt Henrico was gedemolieertt. d'Almogende wil soodanighe ver-

keerde genegentheijtt van d'onse weeren ende des Compas. schade,

die haer vast overall treft, in andere repareeren, de voordere perticu-

lariteijten zullen Zijne Ed. aen den voorgemelten Commissaris, hier-
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nevens gaende, deffereren. t' Jacht de Hoop hebben alhier naer eijsch

doen repareren, soodatt nu redelick dichtt vaertt ende de Compa. noch

wel eenigen tijt dienen can.

Naerdatt d' E. Gouverneur Lodensteijn Quitsil Alij gerescontreert,

niet sonderlinghx voor 't schip ofte volck alhier te verrechten offre-

ceerde, hebben goet gevonden t' selve mett den eersten naer Ternate

te despecheeren. Den 2en Martio de reijse onderleijtt, den 7en do.

extraordinarie Noordewinden (die dit jaer meer als andere geweest

sijn) niet buijten evident perickel van t' schip te verliesen weder in de

baij gecomen is, andermael den 18e vertrocken, niet en twijffelen, off

d'Almogende zall deselve voor desen in salvo gebracht hebben, datt

ons t' zijner tijtt staett te vernemen. Mett gemelten E. Gouverneur heb-

ben onderlinghe corespondentie gehouden ende gedurende ons bijwesen

sijne E. van des Ternataens geintendeerde maximas (sooveel daervan

kennisse hadde) geinformeertt, mitsgaders hem mede behandicht

originele acte vant tractaett, mett Quitchil Alij ende die van Amboina

gehandelltt, ten eynde bij gebreck van perfecte satisfactie derzelver bij

Sijne Magt. d'observance procureren mach voorder, soo met den

Coninck in gelijcke handelinghe quame te treeden, hem daermede te

dienen,

T' is volgens sijne Ed. advijsen niett noodich geweest om de inhabi-

tanten van Amboina ende Ceram noopende de belegeringhe ende t' op-

breecken van des Mattarams leger voor Batavia ijets mede te deijlen,

want de gecomen gesanten van costij, als Capt. Hittoe, Calambatte

ende de Raetcamer deser plaetse, t' selve soo ampel verbreydtt hebben,

datt voor ons daeraen niett te suppleeren resteerde, jae meer als

volgens zijne Ed. advijsen de zaecke in der waerhei}t bevatte, t' welck

met sonderlinge verwonderinghe, grootachtinghe ende aensienlijckheijt

der Nederlantse insonderheijtt bij der Ternatanen aenhanck verstaen

hebben, gelijck wij mede den Almogende voor de genadighe verlos-

singhe van soo machtigen vijandtt niett ten vollen connen dancken ende

gedurich bidden ons al tesamen voor haer woedende ende behendighe

aenslagen te beschermen.

Bij gepresenteerde gelegentheijt hebben sijne Ed. missiven aen beijde

Coningen van Ternate en Bouton, Quitchil Alij, die van Hittoe ende

die van den Landraet alhier benevens sijne Ed. bijgesonden vereeringhe
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doen behandighen, Naer desen twijffelen niett, off zullen Sijne Ed. van

den ontfanck beandtwoorden.

Volgens Sijne Ed. resolutie hebben op de respective comptoiren

ende plaetsen ordre gesteltt, datt niemandtt, wie hij oock zoude mogen

wesen, eenighe van des Compas. comptanten ofte effecten uijtborghe

ofte fieeren sullen, gelijck wij mede eenighe posten, die in de boucken

niett bekendtt, maer de cooplieden op hare cassa gehouden hadden,

ingetrocken ende door middel van dien een effen reeckeninghe ge-

maeckt hebben. Soo wij eenighe naer desen in faulte achterhalen, zall

voor sijne pr.ticuliere reecke. loopen ende naer gelegentheijt vjin de

zaecke d' overtreders doen corrigeeren, daerop sijne Ed. wel vertrauwen

mach. t' Doet de burgerije seer vremptt maer de naturele noch meerder,

dat de handtt soo subijtt in tgeheel geslooten wortt. t' Is overlange ons

gevoelen geweest. Wij sullen geen debvoir spaaren, datt sooveel van

de nieuwe als affgeschreven restanten ingemaendtt ende aen t' Gene-

rael goet gedaen wertt als mogelijck, t' Is ons niet min lastich als

verdrietich gevallen in soodanigen desolaten boel ende ongeredderde

administratie (als Amboina op onse aencomste vonden) te comen,

welckers dingen eerst naer verloop van drij maenden met continuele

swaren arbe\-i. tale et qualiter, geredresseert ende bewijs van Compas.

effecten becomen hadden, d Heer van Diemen is sulcx wel bekent ende

nu schint hett alle voor onse reecqe. te loopen, de toegecomen debiteurs

sijn niet bij ons maer bij ordre ofte wissel van costi ons toegesonden,

goede somma hebben (tott groott misnougen van eenighe quae paijen)

behalven aen den candtt van 20000 guldns. die de Compas. dienaren

meer op reeckeninghe, als verdient hadden, verstrecktt was, inge-

trocken, enfin, t' sijn goede Gouverneurs die de penningen der Compa.

uijtborgen, maer die dezelve weder uijt de handen halen zall. \villen

de Burgerije njijneeren.

Op t'reglement van d'oncosten in tCenerael en hebben, vermidts

verscheyden swaare reparatien ende andere vereyste nootlijckheden

voorgevallen, soodanigen redres niett vermogen te praesteeren, als

volgens sijne Ed. ordre ende onse goede intentie gaem gesien hadden,

D' oorsaecke hiervan sijn, dat wij alhier meer als andere plaetsen mett

extraordinarie aenval van tijtt tott tijtt beswaert worden, t' is al wat-

ter gaett ofte comt tott laste van Amboina, soo well reparatie, on-

gelden, vertimmeren als andersints aen de scheepen, als perticuliere

103
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overicheijtt, behalven mett t' vertreck van den Gouverneur Gorcum,

aencomste ende vertrecken van de Commissarisen als andersints, daer

vrij watt ruijm ingetast, d'oncosten hoger geloopen sijn ende daer-

jegens geen ordre vermochten te stellen, soo lange den gemelten Gou-

verneur noch in tgouvernement continueerde, bijcans ijder daervan

gedisponeert heeft. d'Ommeslach van dese plaetse is seer groott ende

swaer. Wijders alle, t' geene van costij becomen, tenuijtersten getaxeertt

ende niett eenen spieker tott ontlastinghe van Amboina ons toegeson-

den wortt, behalven dat alles t' geene uijt de scheepen van laccasie

off anders te cort ontfangn. almede voor reecqe. van ongelden gaett,

invougen ditt loopende jaer meest met t' voorleden overeen comen sall.

Ernstich hebben t' zelve mett t' uijtgaen ende sluijten van de oude

boucken bij der handtt genomen, op alles behoorlijcke ordre gesteltt,

soodatt niett en twijffelen, off zullen merckelijck soulagement niett

alleene in tbesnijden van alle depensis, advance in de cleeden als t'

procureeren van de nagelen vernemen, waervan de beginselen U Ed.

alsnu toecomen. De Almogende wil dezelve van jaer tott jaer laten

toenemen.

(De volgende alinea is afgedrukt Bouwstoffen II p. 148. Na ,,van

Amboina sijn" volgt:) bij welcker overwinst de lasten merckelijck

sullen verlicht worden. Wij hebben sonderlinge reguard op de trans-

gresseurs van t' placcaet ende fraudeurs van 's Heeren gerechticheijtt

doen houden, gelijck mede op tvervoeren van de specerijen, doch tott

noch toe niett anders als vijff corge tape sarassen ende twee do.

tape grossen achterhaelt, die in conformite van tplaccaett geconfis-

queertt zijn.

Mett sonderlinge droeffheijtt hebben verstaen t' overlijden costij van

twee onser getrauwste hoof fden der respective dorpen alhier, namen t-

lijck Manuel Castanio ende Paulo Gommes, niet min voor de Compa.

als hare perticuliere weduen ende weesen ontijdelijck ende schadelijck,

watt zullen doen? moeten soo wel in desen als andere swaricheden

pacienteren ende ons Godes wille onderworpn. Zullen goede sorge ende

vaderlijcke opsichtt voor de nagelaten erffgenamen dragen, (de rest

van deze alinea afgedrukt Bouwstoffen II p. 148. Lees r. 20 voor ,,den"

„don").

Volgens sijne Ed. ordre hebben successive op d'aenclachte door d'

hoofden van de Camer zijne Edt. te ooren gecomen ende gedaen, haer
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ontbieden [de], audiëntie verleendtt, naerstelijck naer de poincten,

daerover gedoleertt hadden, geinquireertt, maer ten principalen daer-

naer vernemende, ist anders niett als t' voorstel van een a twree quaet-

willighe, die den Commissaris Vogel acngeclaecht ende deselve sonder

naerder van de saecke t' ondersoucken niett acn den Gouverneur Gor-

cum maer directelijck aen sijne Ed. te clagen geraden ende gerenvoijeert

heeft. Watt dan aenlangt t' eerste, hebben in den tijtt van vier jaren

onser residentie alhier noijtt vernomen, datt met eenighe extraordinarie

lasten ter zee beswaertt sijn gevv^eest, maer wel datt somtijts in top-

maecken van fortificatie weijnich buijten de redelijckheijt getracteertt

sijn. In twee a 2^2 jaren herrewaerts ist niett gebeurtt, naer dato

soodanigen regel ende reguard daerin geobserveertt is, datt hun dien-

aengaende als nu niett te beclagen hebben, t' sijn desulcke die t' minste

werck, den meesten onlustt ende tegensporlinghe doen, die dese aen-

clacht geinventeert hebben, t' compt uijt de Radjas Rosseniuwel nochte

Soija haren boesem niett, naerder zullen op hun redelijck tractement

acht geven.

Insgelijcx hadden onse Nederlantse Burgers meerder redenen over

hun als sij over haer te clagen, in t' pachten van de ceris *) wort hun

een maett gesteltt, hoe naer de ceres mett hare worpnetten mogen

comen, daer bij eenighe soo nauw niet opgesien wordtt, maer sijn zelffs

wel soo malitieulx, datt des nachts in de ceris den visch mett hare

netten daeruijt weten te lichten, noijt en hebben verstaen, datt naer hun

geschooten is, maer wel datt hun netten ontnomen sijn, t' welck haer bij

privelegie van de pacht gepermitteert wort.

Op t' maecken van de corcorren hadden voor de receptie van sijne

Ed. missive acht genomen, t' welck met advijs van de resterende orang-

quaijs van de Camer, als d' hooffden uijt d' Eijlanden Uleasser, op de

onredelijcke taxatie van de timmerlieden aldus gemmodereert

Een corcorre van 5 assenadjos te vooren . . . Ra. 600 a 650

Nu op Ra. 300

Een van vier assenadjos te vooren Ra, 400 a 450

Nu op Ra. 250

Een van dr ij assenadjos te vooren Ra. 300 a 350

Nu op Ra, 200

grooter ende cleijnder naer advenandt ende soude t' selve tott onse

dispositie blijven. Hiervoor moeten de timmerlieden sonder eenich tegen-
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spreecken de corcorren van goet durabel houdt maecken ende, naer

die gemaeckt sijn, worden dan halff comptandtt ende halff cleeden

voldaen, ditt is 't naeste, datt daerin hebben connen doen, t' welck mett

misnougen van de timmerlieden aldus ingevoertt, daermede de Orang-

quaijs, alhier volcomentl, gecontenteertt, hun inbeelden de groote bene-

fitie ende faveur geschiett ware. Datt hun beclagen, sij meer dienst als

d'Uleassers doen, heeft weijnich te beduijden, maer wort soo naer

geegualiseert als eenichsints practisabel, t eneijnde d'een niett meer

lasten als d' ander opgeleijtt wordtt.

Ten sijn mede des Compas. slaven ofte Mallebaren niett, die hun

thuijnen besteelen, maer wel hun eijgen ofte naturele selve. D'een

d'ander somwijle de huijch lichtt ende alsdan des Compas. volck op-

dringen, hun is toegestaen, als eenighe slaven, van wie die zouden mogen

wesen, in hun thuijnen vinden, dezelve gebonden aen t'casteel te

bringen, opdatt naer merite gestraft worden. Datt Zijne Ed. van opinie

is met hun tijt om thuijnen te maecken toe te staen redres daerin crijgen

souden, is ongesien, maer wel eer meerder occasie om de lieden t' hare

te berooven, t' sijn luije, onnutte menschen, die niett laboreucx sijn ende

om haren mondtt op te houden souden aentasten, dat crijgen conden.

Alles, watt bij hun achterhaeltt wortt, zoude uijt hun thuijnen wesen,

daer nu niett hebben, connen off worden daerover bij de Maringios

aengesproocken, t' gaett hiermede als in ons vaderslandtt, den landtman

moett veel lijden. Sullen echter versorgen, datt sooveel mogelijck voor-

gecomen worde, soowel de natureele als slaven ten hooghsten daerover

doen straffen. Hebben naerder bij gelegentheijtt van onse jonghste

tocht, in de Uleassers gedaen, de guarnisoenen met behendicheijt inge-

trocken ende aen tcasteel getransporteert, soodat de respective buijten-

plaetsen niet meerder als mett naervolgende soo kerckelijcke als poli-

ticque blancke coppen besett sijn, namentlijck

7 coppen op de Passo

4 do. op de reduijt van Oma,

6 do, op de reduijt in d' Uleasser

5 do, op eijlant Nosselauw

3 do, op Amblauw

4 do. op Lohoe t' Comptr.

9 do, op Hittoe t' Comptoir
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7 do. op Laricque t' Comptr.

5 do. op Ourien,

50 blancke coppen, daermede alle de buijtenplaetsen noch bewaert

sijn. Met de jonghste despeche zullen de guarnisoenen soo besnijden,

als verseeckerheijtt van de forten ende diffentie jegens onverwachte

attentaten eenichsints sal mogen lijden, daervan sijne Ed. juste rolle

pr. naeste te verwachten heeft.

Wij hadden gehoopt bij gelegentheijtt, datt hett hooft van de Mar-

dickers costi vertrock, sijne Ed. denselven op sijn versouck met eenighe

huijsgesinnen Mardicquers tott hett mannen van een grooter corcorre

zoude gebeneficieert hebben, doch vernemen door d'afflijvicheijtt van

den gemelten persoon niets gevoirdert is, naerder hadden niett getwijf-

felt, off souden mett de gelichte Burgerije als Mardicquers uijt Solor

geseccundeert geworden zijn, wesende tesamen in Compa. van den

Kemphaen ende Suratte mett eenich eijgen geequipeertt vaertuijch van

daer gescheijden, tott noch toe niet vernomen. Werwaertt vervaren sijn,

is Godt bekendtt, soo hett gebeurde, deselve costi aengecomen waren,

gelieve sijne Ed. bij gelegentheijtt ons van eenighe huijsgesinnen, als

vooren, te provideeren tott versterckinghe van de Mardicque quartier

als ontlastinghe voor de Compa, Hebben ontrentt 36 Malebaerse kin-

deren, van een tott vier jaren outt sijnde, aen dezelve in handen ge-

steltt, onder haer verdeelt om aengequeeckt te worden onder obligatie,

bij de Principale gepasseertt, t'allen tijde (des versocht) aen de

Compa. gehouden sijn te restitueeren, niett als costen van rantsoen

ende verhinderinge in d'ordonnarie diensten hun ouders causeeren,

Dese jongelingen, behalven datt van die vuijlen luijen aertt haerder

ouders tijdelijck geinfecteertt worden, soodatt nimmermeer van dese

casta ijets goets te verhoopen is, daer integendeel bij de Mardicque,

welcke anders niett als mett de handen uijt t' bos ende ter zee mett

visschen halen hun onderhoudtt procureeren moeten, om te visschen,

pangaijen ende de aenplantinghe van thuijnen vigilandtt te maecken

ende daerin geverseertt zullen worden, datt, al waert sulcx, de Compa,

onder erkentenisse hun vrijdom permitteerde, meerder genott als in

dese gelegentheijtt daervan te hoopen heeft.

De noodighe ende vereijste reparatien aen de huijsinghe van tCasteel

als andersints sijn meest versorchtt, d'ander nieuwe wercken hebben
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volgens sijne Ed, ordre noch uijtgesteltt, alhoewel t' huijs op Laricque

seer noodich is, t' Doett ons seer vreemptt, d' E. Heer Gouverneur

Gorcum sijne Ed. dienaengaende niett beter berecht heeft, want hett

sijne E, genouchsaem bewust was, in watt gestalte op sijn vertreck

t'selve gelaten heeft. Wij hebben hett met stutten jegens hett aen-

loopen van de zee moeten praeserveren, sijne Ed. considireere eens,

hoedanich t'zelve wesen can, behalven den resico, die de Compa.

looptt, als aldaer 60 a 80 bhaar nagelen in liggen, mett eenen swavel-

stock bij maniere van spreecken van onse quaetwillighe can aenge-

steecken worden ende als wanneer noodich, waer de specerijen noch

met scheepen, fergatten ofte chaloupen overmidts d'ijsere stranden

niet en connen gelicht worden, t'huijs op Hittoe heeft zulcken noot

niett, maer sal een ander cap ende eenighe reparatien daeraen ver-

eijscht worden. Den begonnen thoorn op de poortt sedertt den tijtt van

den Gouverneur Speultt saliger staett noch als vooren, t' zall noodigh

wesen, de handt daeraen gehouden worde, off anders ist gesien ver-

midts d' inwateringhe t' gewulfte van de poortt invallen conde, eerst-

daechs sullen daer aenvallen, met een platt licht optrecken ende mett

sement jegens t' inwateren lastrigeeren, d' inwoonderen waren seer

vlijtich ende begeerich tott t' opmaecken van een nieuwe kerck te

voorderen, soodatter bij een dorp een calckoven van 25 vadem aireede

voltrocken, bij d' andere naer advenandtt mede begonnen was. t' Welck

alles naergebleven is, t' schint, datt daerbij particuliere glorie jegens

de mooren souden gehadtt hebben, bij hulpe van dien als de contri-

butie, die de Chineesen daertoe belooft hadden, was apparent, de

Compa. in hare lasten niett eens gevoeltt zouden hebben, doch hebben

alles in conformite van sijne Ed. ordre uijttgesteltt. t' Nieuw hospitaell

is tott packhuijsen goett maer tott een kerck naer de gelegentheijtt van

dese gemeente, behalven d'ongelegentheijtt van de plaetse, waer

t' selve gefondeertt is, onbequaem.

Bij missive van den E. Presidentt Visscher in dato 8en Aprill, den

Hen stanti bij seecker chalupp van de borgers uijtt Banda becoomen,

hebben onder andere mett groote verwonderinge verstaen d' aencomste

van drij onderscheijden Macassaerse fergatten, geladen met geringe

cargo van vivres aldaer, ditt vaertuijch quam, een voor den Engelsen

agendtt, d' ander voor den Deensen coopman, beijde residerende in

Macassar ende t' derde voor de Macassaren zelve, alle tesamen mett
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Macassaren gemandtt, exept eenen Jacob Joosten, die als coopman op

een van dezelve overquam. Uijt de missiven van den gemelten E.

President en conden niett vernemen, hoedanich voornam mett dit vaer-

tuijch te handelen, voorder bcclaechde sich, de guarnisoenen in Banda

soo swack waren, datt eenighe bollewercken mett hare ordonnarie

wacht ofte santijnellen niett en conden besett worden, behalven datt

noch inclus ons toegesonden worde copia van seeckere missiven, door

den Coopman Andries Coginghs aen den Presidentt Visscher ende

Venandtt geadresseertt, waerbij de vente van sijne goederen recom-

mandeerde, maer voorder wel onbeschaemt specerijen in retour requi-

reerde, in vougen datt niett alleene die, maer zelffs die aen Venandtt

gesz. subspectt behoorde geextimeert te werden, daerbij genouchsaem

(op talderbeste geluckende) conden affmeten, watt haer intentie ende

voornemen in desen waer namentlijck om de Compa. hare specerijen

t' ontvoeren, soo bij eenige behendighe middelen daertoe conden ge-

raecken, als zijne Ed. bij copia van nevensgaende gelieve naer te sien.

Wij vonden ons met d' onverwachte aencomste van ditt vaertuijch wat

beswaert, te meer hier vast geruchten liepen (als vooren aengeroert),

de Macassaren machtich op Bouro mett hun vaertuijch aengecomen, in

de revire van Waijtima ende Ockij hun versterckten, item datt eenighe

hier verbij gepasseertt ende naer de Custe van Ceram geseijlt waren,

wijders datt vast onderleijden in de Zuijdelijcxste eijlanden van Ceram

de heijdense inwoonderen aldaer t' moorsdom in te planten ende jegens

ons op te hitsen, dese voorverhaelde consideratien moveerden ons de

becomen missiven den Raett alhier te communiceeren ende de saecke

hun voor te dragen, mitsgaders ons naerder bij de gecomen burgers

te informeren, hoedanich den E. Presidentt mett dese Macassaren den

tijtt haerder aencomste gehandeltt ende uijt d'apparantien voorder

mett hun procederen wilde. Doch conden niett anders vernemen, ofte

werden aldaer volcomentlijck geadmitteert ende was gesien, mett den

eersten weder naer Macassar keeren zouden. Verscheijde gewichtighe

redenen sijn in den Raett dienaengaende bedesputeert geworden, als

voorder op d' inconvenienten deser gedelibreerd, eendrachtelijck hun

op den jegenwoordigen staett van openbare oorloghe tusschen ons ende

den Macassar, noch ongedesideertt sijnde, gefondeertt hebben, verstaen

werde, aireede voor goede prinse behoorde aengeslagen te worden, te

meer geruijmen tijtt herrewaerts in de eijlanden van Amboina ofte
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Banda niett gehandeltt, nochte gefrequenteertt hebben, behalven datt

de Engelsen ende Deenen buijten expresse passo ende admissie noijtt

den handel gepermitteert is, welcken volgende gearresteert wertt den

voornt. E. Presidentt per expresse dese onse opinie te adviseeren, bij

alle minnelijcke insinuatien hem soodanich te induceeren, datt de

gemelte Estrangiers met hare medegebrachte goederen aengeslagen

ende naer Batavia aen U Ed. gerenvoijeert weerden, als U Ed, bij

copia van d'onse in dato 16en April, hiernevens gaende, gelieve te

vernemen, bij wekker mancquemendtt den schipper Daniell Aertsz.

secretelijck medegegeven was seecker schriftelijck protest, t' welck, als

vermerckten, de gemelte Macassaren in voorighe vrijheijtt gelaten ende

niett verseeckert werden, op sijn vertreck hem t' zelve te behandigen,

doch en heeft d' Ed. President Visscher dese onse goede intentie, niett

alleene tott Compas. maer sijn particulier welvaren aengewendt, soo-

danich niet verstaen, als wij dezelve gemeendtt hebben, presumee-

rende, hem in treguard van sijn aucthoriteijtt te cortt ofte cleijnach-

tinghe gedaen wertt, sustinerende, wij op tstuck sijnder regeeringhe

geene resolutien behoorde te nemen ende dezelve in onse boucken te

brengen. Sijne Ed. gelieve te considereeren, hoe ongefondeert ende

qualijck den E. Presidentt ditt verstaett, t' is wel zulcx, intt stuck

sijnder regeeringhe, als hem toevertroutt sijnde, ons niett te bemoijen

hadden, gelijck wij mede de moijte wel onthouden connen met andere

zaecken, buijten onse gouverno zijnde, ons te becommeren, soo daervan

geen advijs ende wetenschap gehadtt hadden, dienvolgende aenge-

sproocken ende van neghgentie wegen sijne Ed. conde geaccuseertt

worden, sijnde een generale ende geen particuliere zaecke mett goede

gelegentheijtt omme niett alleene in desen mett raett maer in andere

onverwachte toevallen mett daett den anderen te assisteren ende de

gerechticheyt van de Generaliteijtt eendrachtel. voor te staen. Onder

corectie van sijne Ed. dunckt ons, den gemelten Heer Presidentt t' selve,

nochte datt daerover t' advijs van den Raett alhier genomen hebben,

soodanich niet en behoorde te verstaen, wenschende, in gelijcke occu-

rentien sijne Ed. advijs mochten genieten ende zouden t' selve niett,

als hij doett, accepteren, maer eerder tott ons voordeel appliceeren,

t' schint, den E. President Visscher dese handelaers mett eenighe frivole

praetexten tracht te verschoonen, des Compas. commoditeijten ende

progres daerbij reeckent, voorder datt de Macassaren (f welck noch-
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tans voor desen noijtt verstaen hebben) in Batavia bij sijne Ed, handel

toegestaen werdtt, doch tVare al zulcx, als bij sijne missive susti-

neertt, dientt jegens den anderen gebalanceertt, t' welck van meerder

gewichte behoorde geextimeertt te worden, wel op t' onseecker ende

gering secours der Macassaren, onse formeele vijanden, te wachten

ofte t'ontvremden van de specerijen niett alleene uijtt Banda maer

zelffs dese quartieren ons t'onderwerpen, datt bij geen middelen on-

versocht zullen laten t' onderleggen. In Batavia connen de generaliteijtt

mett handelen niett als proffijtt ende dese quartieren niett als evidente

schade toebringen, hier laten noch buijten, datt mett opportuniteijtt des

tijts wel ijets violants tott nadeel van den algemenen staett aenrechten

mochten, d'exempelen hebben genouchsaem geleertt, hoeveel de

Mooren vertrauwen mogen ende met watt affectie ons nootsaeckelijck

tolloreeren. Van de genegentheijtt der Engelsen ende Deenen t' ons-

waerts zullen niett aenroeren, maer behoorde haer tractemendtt in

Europa ons van hare affectie t' onswaerts grondich t' informeren, als-

mede t' feijtt in Amboina niett voorbij geslagen, over welcker judicature

dE. Praesidentt Visscher gestaen ende van de rechters een geweest sij,

intrim zullen hierbij laten, protesterende voor sijne Ed, t' selve niett als

tott welstandtt van beijde de generaliteijt ende de zijne particulier

gemeendtt is, heeft noch voor t' vertreck van onse tingan mett den

schipper Daniel Aertsz. alle dese persoonen in apparentie genomen

ende hare goederen aengeslagen, watter voorder mede aengaen zall,

leere den tijtt.

Pmo. April arriveerde hier van costi t' jacht Zeeburch, voor de

Mollucos gedestineertt, rapporteerden, den lOen Februarij in compa.

van tschip Medenblicq herrewaerts aen vertrocken, tott onder Bouro

mett gedurighe comptrariewindtt bij den anderen geweest ende daer

gescheijden waren, niett wetende, werwaertt vervaren was, tottdatt

den 15en derzelver gemelte Medenblicq gesamentlijck s'lants schip

Mauritius alhier (Gode sij loff) naer een langdurighe voijagie aenge-

comen zijn.

Op t' arrivementt deser vonden ons becommertt, hoe ditt onnavigabel

schip Mauritius de reijse in Banda belangen zoude, desniettjegen-

staende t' ingeladen seccours tott versterckinghe van tguarnisoen aldaer

noodich vereijscht wertt, invougen promptelijck resolveerden in t' jacht

Suratte sooveel van t' cargasoen, voor Banda gedestineert, te doen
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overscheepen, als gevouchlijck conde bergen ende daermede mett de

gesonden soldaten den 16en ditto naer Banda vertrocken is, naer

verloop van thien dagen mett roijen ende boucheerden Poulo-aij aen

boortt gecregen heeft, waer sijn ingeladen volck ende cargasoen gelostt,

den 4en deser alhier wedergekeertt is.

Van t'cargasoen voor Banda, t'welck t' jacht niett heeft connen

laden, is alhier overgebleven t' naervolgende

8000 stx. clinckaert, waervan maer 6000 stx. ontfangn. sijn,

4 hoett smeecolen

2 buffelinnen, 4 sijn hiervan op de reijse gestorven

6 bos marling

4 bos huijsingh op Mauritius buijten ordre geconsumeert.

ptije broott.

T' welck alhier bij den anderen, tott eenighe gelegentheijtt becoomen,

behouden zullen om dan naer Banda te renvoijeren, derhalven daervan

geen posten in de boucken behouven gebrachtt te worden.

Den predicandtt Clarenbeeck versocht mett sijn huijsgesin ende

meubelen alhier tott naerder te blijven, alsoo in ditt fergatt seer weij-

nich commoditeijtt, t' jacht mett 136 sielen ende andere bagaige be-

lemmert was mett apparentie van groote armoede op de reijse (vermits

t'verloop van tsaijsoen), t'welck hem toestondtt, op conditie mett

d'eerste gelegentheijtt naer Banda (alwaer geordonneert ware) gebrachtt

te worden, ditt schint, den President almede niett well bevalt, ten

respecte eenighe kerckelijcke persoonen overleden sijn. Van de ge-

sonden assistenten heeft mede geen volcomen contentemendtt, alhoewel

niett een van dezelve alhier gelicht hebben, enfin, t' moet een ongeruste

conditio van een persoon wesen, den predicant Claerbeeck en is hier

niett noodich, worden anders niett als onse rantsoenen daerbij be-

swaertt, zullen hem mett d' eerste voorvallende gelegentheijtt mett zijne

familie ter gedestineerder plaetse zeinden, den President Visscher hadde

well betaemtt, een weijnich reguard op de constitutie van tjacht ge-

nomen hadde, buijten welcke insichten hem voorsecker hier te blijven

niet ingewillicht souden hebben, ondertusschen doett alhier dienst ende

sall naer lants costuijmen eenighe ervarentheijtt becomen.

De fluijtt Gorcum, uijt Balimboang mett over de 100 lasten schoenen

witten rijs, eenighe coebeesten, verekens ende andere menudentien

den eersten April aengecomen, heeft alhier den rijs aen twee borgeren
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als Adriaen de A\assenaer '') ende Jan Storm ") a 70 Ra. van 8en t' last

gevendtt, daermede nu mett d'aencomst van seeckere jonck ende

35 Chinesen van Japara hier gearrivcertt, medebrengende 30 a 40

lasten gelijcken witten rijs, al watt verlegen sijn ende soo courantt van

der handtt niett en treckt, als verhoopt ende merckelijck capitael

daerbij uijtgestelt hebben. Dese voorgemelte Chenesen hadde in de

40 potten aracq medegebracht ende overmidts van gedane verbott

geen kennisse hadden, hebben dezelve tott civilen prijse onder waer-

schouwinghe voor de Compa. aengenomen.

T'schip s'Landts Mauritius wortt hoe langer hoe lecker, soodatt

swaricheijtt gemaecktt hebben sijn geprojecteerde voijagie naer Balem-

boang te doen, maer hebben denselven mett behulp van t' schipsvolck

mett 148 stx. balcken volgens bijgaende notitie geladen om, daerop

drijvende, t' schip in Batavia te bringen, in welcker plaetse naer Balem-

boang Medenblijck geordonneertt, Naer ons bij den Capt. Hendricq

Lievensz. ') geinformeert hebben, zoude t' schip den last van rijs aldaer

gevouchlijck becomen, mitsgaders goede nomber vhee, van koebeesten

ende verekens, die verstaen jegenwoordich costij well noodich zijn,

derhalven in beraett staen om Mauritius mede tott overvoer van dien

naer de bequaemheijt derselver Balemboangers te doen aensoucken,

zullen sien, als de balcken in heeft, hoe zich dragen zall ende ons

dienvolgende reguleren.

Op morgen hebben voorgenomen t' jacht Zeeburch naer Ternate te

despecheren, daermede aen den Gouverneur Lodensteijn van tnaerder

gepasseerde alhier ampel adviseren, tott noch toe niett seekers van

daer vernomen, ons verlanght seer te weten, hoe de zaecken zich aldaer

toedragen, met do. jacht zenden 2000 Ib. buscruijt derrewaerts, meerder

heeft niet connen bergen, seer inordentelijck hebben ditt cruijtt be-

vonden, invougen voor 7000 Ib. volgens factura well 11 a 12000 Ib.

gerendeert heeft, de rest zullen bij Mauritius laten, off U Ed. daerbij

vercortt vondtt. Zijne Ed. gelieve t' zelve te doen lichten.

Mett de scheepen Purmerendt ende s'Lants Hoop worden U Ed. toe-

gesonden ontrent 450 Portugiesche bhaaren well geconditioneertt ge-

roffijnagelen, costende volgens bijgaende factura ƒ 74877//19//6. Tott

de quantiteijtt van 500 bhaaren hoopen t'zelve te bringen, welcke

restanten U Ed, mett de jonghste despeche hopen toe te seinden, d' Al-

mogende Vï'il dezelve voor ongeluck bewaren.
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Tegen d' aenstaende beseindinghe zullen sijne Ed. gelieven ordre te

stellen, dat tott opcoop van taenstaende gewasch met 30000 Ra. in

spetie moegen geseccundeertt Mforden. Wij sijn dit jaer seer becrompen

geweest, alsoo ons niett meer als 16000 resteerde ende jegenwoordich

over 30000 Ra. geemploijeertt hebben.

Wij hebben ons mett hett Nederlants geltt als de cleeden sooveel

beholpen, als mogelijck werdtt, sullen vorder sorge dragen, datt mett

de vente als advance in den cleed. handel soo veel contanten inge-

trocken, als eenichsints practisabel w^ert, gelijck wij mede op t' be-

snijden van alle oncosten op t' Gasteel ende omliggende plaetsen mett

onse praesentie soodanighe ordre gesteltt hebben, datt niett en twijffe-

len, off zijne Ed. zal ondervinden, daer met aendacht op gelett ende

volcomen genougen becomen zall, t' voorleden jaer hebben door extra-

ordinarij aenval van alle quartieren ende pluraliteijt van hooffden

volgens onse intentie geen requisit redres daerin vermogen te doen, in

t' aenstaende hoopen t' zelve mett effecten te bethoonen. De oncosten

loopen altemett watt hoger, ten aensien onder t' guarnisoen alhier veel

getraude hebben, die maentlijck om hun huijsgesin t' onderhouden aff-

betaelt worden, meest halff comptant moett wesen, alsoo hun tracte-

ment cleijn ende mett cleeden hun qualijck behelpen connen, ten

anderen overmits van costij in plaetse van geeijste cleeden meest met

andere lompen versien worden, die om te beneficeren ende t' verderff

niet onderworpen te zijn de soldaten liever op reecqe. verstrecken,

alsdat eyntel, vergaen ende tott niett comen, gelijck wij bevinden de

guarnisoenen ditt loopende jaer aen de candtt van ƒ 7000 meer als

t' voorleden verstreckt is, item f 13000 aen de scheepen ende jachten

in noodighe reparatien als andersints, dese ende diergelijcke posten

beswaren in tgenerael Amboinas lasten zeer.

Tott noch toe is den Maijor Vogel, van costij vertrocken, alhier niet

verscheenen, werwaertt de reijse aengewent heeft, is Godt bekendtt.

Als vooren aengeroertt, adviseren nevens desen d' heer van Diemen

noopende de negotieboucken, ondervindinge van de cargasoenen ende

watt daeraen despendeertt, sijne Ed. gelieve uijt bijgaende copia de

particulariteijten naer te sijen.

Wij hoopen, zijne Ed. uijt Japan ende Teijouwan naerder ende beter

tijdinghe becomen, als de voorloopende geruchten geweest sijn, t' is

een seer beestachtighe ongebonden natie, soodanighe merckelijcke
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slagen zoude de Compa. hartt treffen, behalven datt ons deszelffs handel

ontstaen soude. Wij sijn van gevoelen, soo onse vijanden de Portugiesen

eenich acces bij den Keijser geobtineertt hebben, daer crachtelijck in

arbeijden zullen, pr. faulte van goede kennisse hier te lande lijdt de

Compa. veeltijts merckelijcken intrest. Wij hopen, de zaecken aldaer

beter succes ende uijtcomste sullen belanght hebben, datt Godtt geve,

mett naeste advijsen verstaen mogen. Den gesonden trommel hebben

Halenij behandicht, hadde voorgenomen Zijne Ed. nevens desen t' advi-

seren, die tott noch toe niett vernomen hebben. Off desen noch be-

loopen sall, is geen seeckerheijtt, per welcker faulte, U Ed. per naeste

beseindinge zullen toezeinden.

Goett ende behoorlijck reguard zullen op tvervoeren van de spece-

rijen doen houden, sijne Ed. gelieve ordre te stellen, costij mede be-

hoorlijck op gelett wortt, ten eynde bij goede opsicht de vervoerders

van haer trauwloose handelinge gediverteert worden.

Op de goede onderrechtinge van den Capt. Hendrick Lievensz, van

de gelegentheijtt in Balimboang hebben naerder gearresteert Mauritius

dese plaetse mede te doen aenloopen om aldaer goede nomber vhee

in alderijle te laden ende daermede costi te verseijlen, hebben do.

Livense mede gerecommandeertt d'onse aldaer van de gelegentheijtt

goede onderrichtinge te doen ende praeferentie in de ladinge te geven.

Gaen mede in dese scheepen over derthien Malleijers, dewelcke wij

van Capt. Laout voor Ra. 300 aengenomen hebben, t' sijn de principale

aucthuers ende handelaers, die ons de nagelen ontvoert hebben, hadden

domicilie op Manipe genomen, derhalven goet gevonden werdtt dezelve

uijtt dese quartieren costi te renvoijeren. Zijne Ed. gelieve goett reguard

daerop te doen houden, off wel naer Teijouwan van der handtt te

zeinden, ten eijnde bij deen off d'ander middel niett weder in dese

quartieren nestelen. Capt. Hittoe heeft voor yder Ra. 60 tott rantsoen

geboden, doch hebben hem om wichtighe consideratien dezelve niett

willen toestaen. Capt. Laoutt heeft voor eenighe nu genooten 'als oude

praetensien t' provenu van dien aen Patacqua vereertt, t'welck hem

bij advijs van Rade toegestaen is, dese gemelte Malleijers hebben den

tijtt, alhier geweest sijn, tott hett sagen van balcken gebruijckt, invou-

gen daer redelijcke ervarentheijtt van hebben, derhalven om t' houtt,

datt Mauritius medebringt, te sagen bequamelijck connen gebruijcktt,
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doch moett daer seer naer opgelett worden, want t' zelve wrevelmoe-

dighe gasten zijn.

Mett Mauritius heeft zijne Ed. ons gelieven toe te seinden seecker

acte van verbandtt om de Generale Compa. noch drij eerstcomende

jaren in t' landtt te dienen. Wij connen uijt dezelve Zijne Ed. intentie

niett grondich begrijpen, verstaen bij dezelve. Zijne Ed ons in qualiteijtt

als Raett van India erkentt, doch niett voor ende alleer ons persoone-

lijck ontrent Zijne Ed. vinden. Wij en hadden niett getwijffeltt, off

zouden als onse praedesseur in tijtel ende digniteijtt bij zijne Ed.

geadmitteert geweest sijn. Watt aenlangt ons tractement, hadden ver-

hoopt, sijne Ed. op consideratien van onse seer lastige bedieninghe

ende lange continuatie in India watt ruijmer int taxeeren derzelver

zoude geweest zijn, doch naerdemael sijne Ed. mett den Raett ver-

staen heeft onse diensten niett meerder te meriteeren, accepteren

t' selve onder conditio, zijne Ed. ons niett eenelijck mett de bedieninghe

maer oock den tijtel als d' andere ordonnarie Raden van India gelieve

te laten genieten, waervan zijne Ed. dispositie mett de eerste aen-

staende beseindinghe verwachten zullen.

Hiermede etca.

In tCasteel Amboina desen 20en Meij Ao. 1629.

CCLXIV. MARTEN YSBRANTSZ., KASTEEL GELDRIA
23 MEI 1629 ').

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heerre.

Naerdat t' schip tWapen van Hoorn den 6en Februario van hier was

geseijlt, waerbij onse jongste was, die verhoope, bij U E. in salvo wel

sal sijn geariveert, bequamen wij den 24en tijdinge van Maslipatan,

hoe t'schip den Cameel op den 14 derselver aldaer ter reede uijt

Aracan was gecoomen met 1268 parra rijs ende 102 slaven. D' onse

in Maslipatan hebben, soo haest doenlijck is geweest, sooveel in den

Cameel gescheept, als bergen conde ende hem daermeede den

26en Februao. nae Palleacatta gesonden ende, alsoo den suijden-
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mousson doen al doorwaijden, heeft den Cameel weijnich connen vor-

deren, derhalven gaf den raedt in bedencken, of niet geraden was

voorsz. schip van Maslipatan nae Batavia te laten gaen, dat niet goedt

conde gevonden werden, den suijdenwindt sterck doorblasende met

harde stroom om de Noordt, t' schip seer lecq, dat 13000 steecken in

etml. mosten pompen, soodat ondoenlijck dachten voorschreeve schip

in dien tijdt sijn reijse te connen winnen, dan dat aparent was, weeder

in de bocht van Bengala geraeckt of vervallen soude hebben ende is

voorseijde schip tott den 8en April doende geweest, eer in Palleacatta

is gecoomen, alwaer, wat verlicht sijnde, dijversse lecken gevonden

sijn, soodat van 13000 steecken op 5000 gecoomen is ende hebben

voordts goedt gevonden t' voorschreeve schip soo lange te laten leggen,

tot den windt naet S,W. liep, dat gemeenelijck jongst Maijus begint om
weeder in geen miserable reijse te vallen, sijnde in tcoomen uijt Aracan

al weder op de cust Oricxa vervallen geweest door den suijdelijcken

windt.

Neffens de 1268 parra rijs, die uijt Aracan bracht als do. slaven,

hebben wij daerinne noch gescheept 440 packen cleeden, 16270 Ib. bos-

cruijdt, t' getal van de slaven op 177 stux vergroot. Palliacatse cleeden

en senden met dit schip geen, alsoo met de Maslipatamsche vol was

ende noch niet alle bergen conde, wij achten deese vooreerst de noo-

dichste gesonden, ons inbeeldende, van Palliacatsse cleeden Batavia

vooreerst noch versien ende wij verhoopen, U Ed. een goet schip sult

gesonden hebben, daer alle dagen naer uijtsien. Soo haest een be-

coomen, sullen datelijck afladen ende U Ed, weder toesenden, alsoo

de carga van een groot schip hier gereedt leijdt, bestaende in 400 pac-

ken Palliacattsse ende 165 packen maslipatamse cleeden als 400 bharen

salpeter geraffineert. Soo wij in Junio geen schip becoomen, alsdan

neemen voor het jacht den Jager met 150 a 200 pack Palleacatse

cleeden als rijs tot balast U Ed. vooruijt toe te senden, sijnde een jacht

van ontrent 80 lasten. De jachten Derschellingh ende Vlielandt sijn te

kleijn, connen niet sonders bergen, diennen oock op de Cust te blijven,

het cargasoen, in dit schip den Cameel gescheept, cost t' samen incoops

ƒ 114967/ /17//7, gelijck bij nevensgaende factura. Deesen Cameel sijn

langh tardement in Aracan heeft ons veel verachtert ende, soo achte,

oock verde buijten U Ed. gissinge gegaen, dat soo van sijn reijse ende

noordermousson is versteecken geweest.
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Naerdat den langh verwachten Cameel voor Maslipatan was ge-

coomen ende de goederen gescheept waren, sijn d' onse op den eersten

Martio snachts alle aen boordt gevaren ende t' Comptr. verlaten, als

connende geen langer uijtstel lijden eensdeels om d' Engelschen, gelijck

pr. Hoorn U Ed. geschreven hebbe, oock niet langer aldaer te handelen

was, sijnde soo verde gecoomen, dat het cleedencoopen in tlandt ons

oock verbooden werde, gelijck oock aparent op alle omleggende

plaetsen stondt te geschieden, Eenige cooplieden van Petapoulij ende

omleggende quartieren, met ons negotieerende, waren weijnich te

vooren by den cop gevat ende door den Gouverneur grootte somma
peningen afgedrongen, hebben met alle onse jachten ende cleijn vaer-

tuijch ter stont alle plaetsen beseth, van Penne af tot op de reede

Maslipatam omme de verwachtende scheepen uijt Peguw, Atchijn etc.

waer te neemen, dan tot noch van deselve geen becomen als een schip,

coomende uijt Atchijn, toebehoorende Mircamaldijn, inwoonder tot

Maslipatan. Het ander schip van den Gouverneur Mamet Tackij, dat

oock nae Atchijn gegaen, verstonden, aldaer niet gecoomen was ende

aparent verongeluckt is, uijt Peguw werde het schip van Mircasim seer

rijck verwacht, dan wij hebben nu verstaen uijt Negapatan (alwaer de

galliot van Conjalij was uijt Peguw aengecoomen), dat voorschreeve

schip dit jaer oock niet coomen en sal, doordien den gesante des

Coonincx van Golcondae, voor 2 jaren aldaer gesonden, met den

nachoda van t' schip van Mircasim in questie was geraeckt ende, in

gevecht met al hun volck tegen den anderen gecoomen, aen wedersijde

eenige doodt gebleeven, daerover den cooningh van Peguw hun alle

ende de scheepen in arest genoomen ende eenige van sijn fidalgos

geordonneert heeft van de questie hem t' informeren om recht daerover

te doen ende heeft soo ditto schip oock niet van daer moogen ver-

trecken. In somma de moorren hebben dit jaer overgroote schade ge-

leeden met blijven als verloore reijse hunner scheepen ende wij tot de

noodige revengie niet connen coomen, 3 scheepen uijt Aracan coo-

mende, met rijs ende 3 oliphanten geladen, willende naer Maslipatan,

hebben hier in Palleacatta aengehaelt, de 2 coomen een moor Asgia

Bauwa toe, die hem in Maslipatan onthoudt, dan heeft voor deesen

lange jaren in Aracan gewoondt, het ander compt den Coutewael in

Aracan toe, wij hebben deselve hier doen lossen ende niet toegestacn

nae Maslipatan te gaen, dat van den Coutewael d' Aracan hebben alles
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vrij gelaten, den rijs van de andere 2 van Asgia Bauwa sullen wij in

bewaringe neffens de 3 oliphantten behouden.

Het schip van Atchijn, hiervooren van geseijdt, bequamen den

16en April ontrent den houck van Masliapatan, was geladen met

23 olijphanten, 35000 Ib. thin, 20000 Ib. peeper, 120 bhaer Atchijns

solpher ende ontrent pagooden 5000 aen goudt in masen ende santgout.

Van de olijphanten quamen 6 stucx den coopman van Perssia toe,

genaempt Mircha Cimsa ende 2 den orankaij in Atchijn, de andere

inwoonders van Maslipatan. Den Persiaenssen coopman voornoumpt

seijdt oock hem toe te coomen het goudt, als oock 73V2 bhaer atchijns

thin ende 12 bhaer peeper, dan wij hebben hem niet als de 6 olijphanten

volgen laten ende alle het andere in onse bewaringe behouden tot

breeder kennisse, als U Ed. bij copie van resolutie, hierbij gaende,

gelieve te beoogen, alsoo wij ons inbeelden, het goudt hem niet alle

toe en compt, noch sooveel thin, t' was wenschelijck geweest, voor-

schreve schip met de oliphanten in Pallicatta becoomen hadden, alsoo

voor Maslipatan geen wech meede en weetten ende in Palliacatta goedt

geldt af souden maecken, dan het is onmoogelijck tegen t' suijder-

mousson in Palleacatte deselve te brengen.

lek was den 29 Meert van Palleacatta nae Maslipatan gegaen, alwaer

op den eersten April quam, t' jacht Derschellingh ende een sloupe daer

op de reede leggende, mede het Engels jacht de Swaluwe met haer

sloupe, die eenige chiampans, met nille geladen, voor de lichtinge van

ons Comtr. hadden aengehaelt. Sij hebben hun schulden becoomen, die

se eerst seijden, 10,000 pagooden was, dan hebben hun met ontrent

3000 pagooden laten contenteeren, alsoo de mooren hun niet meer

schuldich en waren, dies sij de chiampans alle hebben een voor een

gelargeert ende in Maslipatan laten lossen, lek hadde geern gesien

ende d'onse oock geschreven, deselve, naer dEngelsschen hun be-

talinge hadden, soude in arest houden, dan d'onse, siende, d' engelse

sulcx niet toestaen ende veel spel daerom maecken soude, hebben se

laten leggen, sijnde seer weijnich van emporto, maer met nille ende

eenich sgengelijsaedt geladen. lek was tot den 20en April voor Masli-

patan, in welcken tijdt dijversse principale mooren van Maslipatan

aen boordt quamen op ons woordt, den gouvernr. Mirphasij *) als oock

den Coutewael nae Golcondae sijnde ende een ander in tgouverno

sijnde, eerst Asij °) in Condepillij geweest ende meede van Mamct

104
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Tackij sijn creaturen, deeden veel schoone beloften ende sochten met

alle middelen ons aen landt te krijgen, dan tot de volle betalinge onser

schulden wisten geen raedt, wilden allenelijck maer voor de 13000

pagoden borge blijven, die de pachter onser negotie, Ramena ende

Contour, booven der 11 duijsent afgedrongen pagooden ons schuldich

sijn, sonder tot de oude schulden of van de afgeperste peningen van

d' Hr. van Uffelen te coomen, een seer slegte pertije ende dan souden

wij noch moeten belooven, op de Bandaer Maslipatan niet meer soude

hebben te pretenderen, t' schijnt, Srs. Moores niet connen gelooven,

wij de saecken recht meennen ende hun inbeelden, Maslipatan niet

connen missen, dan als sien, dat wij volherden met de besettinge hunner

plaetse, de vaert beletten ende al aenhalen, dat becoomen connen,

sullen sonder t'wijffel cleijnder singen ende ons moeten tegemoet

coomen. Dit stuck is noch den Coninck niet recht ter oorren gecoomen.

Mamet Tackij houdt t'selve bedeckt, alsoo sericheyl is ende den

Coninck noch jongh, dan, nu de vaert hun belet werdt op alle de

seeplaetsen, t' volck neringhloos, t' arbeijdtsvolck verloopt, sullen alle

omleggende Gouverneurs ende renderos (alsoo hun pachten niet sullen

connen opbrengen) genouch clachtich vallen ende wraeck over den

Mamet Tackij roupen. Ten can niet anders uijtvallen, al wast, dat wij

ter see onse revengie ende schuldt niet conden becoomen, of de mooren

sullen gedwongen weesen onsen wille te doen, sij en connent geen jaer

afstaen, hun schade valt te groodt, niemant en sal de Gouverno Masli-

patan off Petapoulij willen, als voor deesen gegolden heeft, renderen,

mede andere omleggende plaetsen, de cleeden, die wij voor eenigen

tydt moeten missen, sullen wy daer ongelijck veel beeter coop be-

coomen, al wast, dat ondertusschen ons gerief op ander plaetsen niet

conden krijgen, daer wij nochtans goeden moet toe hebben, het was

niet moogelijck langer in Maslipatan te handelen, de pachters onser

negotie hadden met den gouverneur al geresolveert, dit jaer in plaetse

van de gecontracteerde 3000 Pa. ons 6000 Pa. afgedrongen souden

hebben ende t' stondt al op het uijterste om t' selve in twerck te stellen,

dan d'onse waren hem te vrouge met t' lichten in de weere. Wat
voorders t' sedert mijn vertreck van Maslipatan aldaer is gepasseerdt,

gelieve U Ed. uijt copie van bijgaende messijve, dato 13en deses van

Maslipatan aen mij geschreeven, daerbij sijnne Ed. oock sal connen

sien, hoe den Mamet Tackij op alle weegen sijn wacht heeft gestelt,
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datter niemandt in Golcondae mach gaen clagen of geenige brieven aen

den Cooninck moogen ter handt gestelt werden, dat nochtans eijnde-

Hjck uijtbersten moet, d' Engelsen hebben hun comptr, Maslipatan

mede gants verlaten ende sijn nu alle op coomende weege naer Ari-

magon met hun jacht de Swaluwe, dat verstae, tegen half Junij nae

Bantam vertrecken sal. Voor Maslipatan houden wij twee fregatten

ende een sloupe op de reede ende daerontrent op de wacht. Het

vordere sal sijnne Ed. uijt schrijven van Sr. van Rossen connen voor-

staen, die nu jongst van Maslipatan gecoomen is ende sal met het

eerst coomende schip of jacht oock nae Batavia coomen, alsoo sijnnen

tijdt verstreecken, op sijn versouck verlost is ende transportt van

Maslipatan aen Sr. Barent Pietersz. gedaen heeft.

Copien van de jongstgeslootten boucken, soo van Maslipatan als van

Palleacatta, werden hiernevens gesonden nevens alle andere reecke-

ninge, alsoock extract uijt de nieuwe boucken.

Op het sandelhoudt, pr. t' schip den Cameel ons gesonden, bevinden

in de wicht te cort ende minder als pr. factura staet Ib. 1973 ende op

tgoutdraet coomen oock 165 pampieren te cort, daertegen bevinden op

tJapons cooper 4475 Ib. over ende meerder als in factura staat gestelt.

Met schip Schiedam was van Palleacatta gesonden een pack mourijs

No. 500, dat in factura ƒ 100 te veel gestelt is, dat hier op winst ende

verlies hebben afgeschreeven.

Wij neemen voor de bocht van Bengala met eenige jachten te be-

soucken, soo haest de selve missen connen, om te sien, wat aldaer in

de witte lijwaten, suijcker, was etc. te doen is, alsmede wat avantagie

op den vijandt becoomen connen. Wij houden tot dien eijnde Sr.

Marinus Louwijsz. noch al hier, alsoo in de kennisse der lijwaten eer-

varen. Wij sient noch wat aen, op hoope corts een schip van Batavia

becoomen sullen om te sien, wat daermeede voor Bengala dienstich

becoomen.

Den 9en deeses is des Coonincx van Aracan sijn schip van hier nae

Aracan vertrocken. lek hadde U Ed. geschreeven, hoe ons volck alle

van daer ontbooden hadde, gelijck deselve oock alle met den Jager

hier gecoomen sijn, nu hebben weder een assistent. Jan Peper, der-

waerts met voorschreve gesonden met een cargasontgien van ƒ 3414//

11//- tot opcoop van slaven ende rijs oock om den Cooninck conten-

tement te geeven, nevens den assistent heb noch den schiemansmaet
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van den Cameel gesonden, alsoo die van tschip des Coonincx een

stuerman versochten. Copie van den brief, door ditto Cooninck aen

mij nu in verleden maent met t' schip van Asgia Bauwa gesonden, gaet

hier nevens.

Den 9en deeses is oock van hier geseijlt een fregatta met de vrie-

lieden Dirck van Haps, Jan van Meerwijck ende eenige andere nae

Tannasserie met eenige cleeden, meest Maslipatanse sorteringe, die

se aldaer van de wederom gecoomen moorsche scheepen hebben opge-

kocht ende seer weijnige Palleacatsse cleeden, sullent voorts op een

goeden benijdt setten. Wij hebben voor deese mael hun t' selve toe-

gestaen, alsoo wij doch t' voorschreeve vaerwater de inwoonders deser

plaetsen niet verbieden en connen, sij hebben hun thoUen aen ons be-

taelt ende en sullen geen andere plaetsen in twederkeeren aenloopen

als weder hier in Palleacatte, wij sullen U Ed. ordre verwachten, of

sulcke vojagien nae desen werden versocht, hoe daerinne ons te regu-

leeren, wy connen niet speuren, d' E, Compa. eenich naedeel bij sulcx

geschiedt, maer vorderlijck is ende sullen, soo doende, de mooren

mettertijdt die vaert connen ontwennen ende de proffijtten sullen

d' onse soo wel als haer coomen.

Hoe diefachtich eennen Beuckel van Santten'), voor ondercoopn.

op den Cameel in Aracan gecoomen ende van daer weder met de

fleuijt Edam nae Batavia vertrocken, soude gehandelt hebben, sal

Sijnne Ed. connen sien bij de attestatien ende bewijsen, gaende in

handen van den oppercoopman Roelof Cornelisz. Cau*). Op dit schip

den Cameel was noch 158 pagooden in handen van den predicant Moli-

neus ^) van eenich goudtt, door ditto Santten uijt Aracan aen hem
gesonden om in cleeden te besteeden, welcke cleeden aen den coop-

man voornoempt heb doen intrageren. Het andere is met Hoorn door

ditto predicant aen Jacob de Herder ^") gesonden, voorschreeve opper-

coopman sal Sijnne Ed. breeder bewijs daervan connen doen,

Deesen voorseijden Sr. Roelof Cornelisz. Cau is voor oppercoopman

met de Leeuwinne uytgecoomen, voorwaer een persoon, gelijck ick voor

deesen U Ed. geschreven hebbe, die wel een honorable bedieninge

meriteert, gelijck U Ed. ongetwijffelt sult bevinden.

Hiermeede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discrete
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Heerre. Naer mijnne eerbiede ende hertelijcke groete, bidde Godt,

U Ed. will verleennen t' volbrengen aller goeder begeertten,

Deesen 23 Mayo Ao. 1629 U Ed. dienstwil. dienr,

in tCasteel Geldria. Marten Ysbrants,

CCLXV. MAERTEN VAN ROSSEN, KASTEEL GELDRIA
23 MEI 1629^).

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heere.

Den 23en Januario pr. t'schip T'Wapen van Hoorn was onsen

laesten aen U Ed. die verhoope, in salvo wel sal sijn geariveert, t' sedert

op 13en Februao. quam t' schip den Cameel voor Maslipatan te arivee-

ren, coomende met rijs ende pertije slaven als de reste van de cargo

van Batavia geladen, was door de suijdelijcke winden op de cust van

Oricxa vervallen geweest. Wij hebben daetelijck alle middelen aen-

gewendt om hem spoedich voorts sijnne ladinge in te geeven ende is

op 25en ditto vertrocken geweest, dan heeft als vooren deur de Suijde-

lijcke winden niet connen advanceren, alsoo t'noordermoysson ver-

loopen was, is soo van sijn reijse versteecken geweest, t' schip heel lecq

sijnde, dorsten niet bestaen van Maslipatan over te steecken ende bij

den raedt meede niet goedt gevonden werden.

T' sedert op primo Meert, naerdat soo veel geint ende de goederen

van landt pr. dijversche jachten naer Palleacatte afgescheept hadden,

sijn wij met alle man aen boordt gevaren, latende niet als een weijnich

quicksilver, fermelioen, sandel, nootten in den dop als t'schildpadts-

hoorn, dat naerder lecentie becoomen hebben te moogen vercoopen,

soodat van tgeenne in ons huijs geweest, niet is verlooren gegaen, de

schulden in Palicol alles geint ende becoomen, naerder hebben wij vol-

gens den last t'vaerwater omber Masliapatan wel beseth gehouden

om op de coomende scheepen van Peguw ende Atchijn te passen, dan

hebben tot ons groodt leedtweesen doch t'schadelijcxste voor de E.

Compa. niet als een schip, toebehoorende Mircamaldijn, coomende van

Atchijn, geladen met 23 oliphanten, pertije peeper, thin ende 120 bhaer
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solpher als ontrent 5000 pa. aen goudt, becoomen, noch een schip, dat

van daer werde verwacht, toebehoorende den Mamet Tackij, is daer

niet vernoomen gev^^eest, soodat aparent een duijcker geschootten sal

hebben'), van Peguw waren deur t' blijven van haer scheepen niet

als een verwacht, dat gelecentieert was om te moogen vertrecken, dan

is deur imbruljades, dat tusschen den nachoda met een gesandt van den

Cooninck ontstaen, waermeede handtgemeen geraeckte ende aen beijde

sijden eenige doodt bleeven, haer weder ontseijdt, alsoo den Cooninck

grondige informatie ende recht daerover begeerden te doen, soodat wij

dit jaer tot onse revengie niet hebben connen geraecken, de mooren

haer schade, dit jaer geleeden, is onse groot ongeluck geweest.

Op primo April ariveerden den Gouvernr. Martten Ysbrandts voor

Maslipatan met het jacht Vlielandt, alwaer hem meede tot 20en ditto

onthouden op hoope der compste van de scheepen, middellerwijle is

deur veel grootte mooren tot verscheijden male (op ons woordt) ver-

socht geweest om ons weder aen landt te hebben met grootte beloften,

ons sulcke afronten ende gedwonge negotie niet meer en soude ge-

schieden noch te lijden hebben, met meer andere vryjicheeden, wilde

onder haer 6 persoonnen borch blyven voor 13000 pa. die Ramena ende

Contour booven de afgedrongen 11000 pa. ons schuldich sijn, waertoe

noijt hebben connen resolveeren, alsoo dittos begeerden, wij alsdan aen

landt soude moeten coomen ende alle oude schulden ende actiën geen

meer vermaen te moogen doen, nochte niet meer op Maslipatan soude

hebben te pretenderen, voorwaer voor ons ende haer een cleennen

troost.

Hoewel dit jaer tot onse revengie niet hebben connen geraecken, de

saecken alevenwel geen langer uijtsedt connen lijden, alsoo in Maslia-

patan geen segura negotie langer gedreeven conde werden, of was ge-

schapen van jaer tot jaer in meerder slavernien ende schulden souden

vervallen ende met andere cooplieden als de drie pachters en ver-

mochten wij niet te negotieeren ende soo wanneer wij het buijten ver-

sochten, werde ons alle vijlainie ende geweldt deur den gouverneur

aengedaen, jae heeft hem verstout buijten sijn gouvernos de cooplie-

den, die met ons handelden, met geweldt bij nachte uijt haer huysen

doen halen ende in Maslipatan gevangen gebracht ende, naerdat se

langh genouch getormenteert hadde, 6500 pa. doen bethalen, dat vreese,

al meede pa, 360 ons schaden sal, de cooplieden van buijten waren
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bevreest langer met ons te handelen, seijden, wij loopen risico voor

1000 pa. nagotie, die met u mochten doen, dat 2000 aen den Gouver-

neur schier ofte morgen sullen moeten bethalen, dit geschiede deur

onse pachters, diet den gouverneur instaecken ende sochtent daertoe

te brengen, dat buijten geen goederen meer souden hebben moogen

coopen. Den Gouverneur meede begeerde, dat wij alle onse waren aen

hem soude moeten vercoopen ende dat, wat goederen wij van doen

waren, ons wdlden leveren, gelijck hijt met den deen geklaert heeft

ende omdat wij met hem hierover niet conden verdragen, hadde ge-

meent te weege gebracht te hebben in plaets van 3000 pa. die nu hebben

betaelt, dat 6000 pa. jaerlijcx voordaen bethaelt soude moeten hebben

ende verstaen daertoe lecentie van den serecheijl ofte den Tackij be-

coomen hadde, dan is door ons opbreecken hem beleth geweest. Hierbij

can UEd. bespeuren, in wat een gedwonge negotie hier saten. Als den

Gouverneur de goederen gekocht hadde, smeerde die de pachters

wederom ten duersten aen ende begeerden een quaert winst van de

goederen, die aen hem daetelijcken mosten voldoen, die gingh dan met

het contant, dat van de getrocke waren quam, deur ende de pachters

bleeven dan met de rest dan een wijl altemets sitten ende wij gefru-

steert van ons contract, met haer besproocken.

Soodat ons bedunckens seer wel is gedaen de lichtinge van tComptr.

ende soo wijt uijt conden harden, der mooren mettertijdt wel cleender

sullen doen singen, moogen hoopen, toecoomende jaer t'schip van

Peguw, dat seer rijck verwacht werdt, in onse handen mach coomen

te vervallen, sullen dan wel beetercoop geeven, dit stuck is tot noch

toe ter ooren van den Cooningh niet claer gecoomen, den serghel weet

het noch secreet te houden. Wat groote mooren van Maslipatan aen

den Cooningh ofte sijnne raden hieraf schrijven, weet de brieven, aen

haer houdende, de pions ''j ofte andere mooren wt haer handen te

krijgen, alsoo alle weegen beset houdt ende niemant can passeeren.

Tot de betalinge van de 13000 pa. van Ramena ende Contour buijtten

de 11000 afgedrongene, hoope, wel sullen geraecken als eenige andre

cleenne schulden, die begosten bethaelt te werden, dan ginck traech

voordt. De Mircamaldijn als eenige andere grootte mooren hebben over

de trage betalinge den gouvernr. clachtich geweest, waerop gevolcht

is t' vangen van Ramena ende Contour als den soon van Ramena ende

den broeder van Contour, die alle in de bancksael lustich afgesmeert
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sijn ende naerder metten anderen in grootte woorden vervielen, waer-

over gesamentlijck in de bancksael swoeren naer Golcondae te willen

vertrecken ende haere dachten bij den Cooninck te gaen doen, daertoe

haer sanderdaechs prepareerden, sijn deur den Gouverneur gearesteert,

hadde deese moogen voordtgaen, t'soude ons geen schade geweest

hebben, den Ramena ende Contour hebben, t'sedert wij opgebroocken

sijn, ontrent 3500 pa, van haer schuldt afgedaen, grootte pertijen goe-

deren als ijser ende stael werde ons van de mooren als haer dienaers

geseydt, metten eersten noch leveren soude, dat bij de wercken was,

de mooren beginnen haer nu tot de betalinge te dringen. De Heer Gou-

verneur heeft mij gelecentieert met naestgaende schip van hier naer

Batavia te moogen vertrecken, hebbe mijn transport aen Sr Barent

Pietersz. gedaen, een groodt scheepsladinge leijdt hier noch gereedt,

soo haest compt, sal afgeveerdicht connen werden, sal mij daermeede

naer Batavia vervoegen, sal alsdan, in tgeenne hierinne naelatich ben,

U Ed. alles mondelingh connen deelachtigen. Den 14 deeser ben ick

van Maslipath. vertrocken, bleeven alsdoen twee jachten en een sloup

neffens noch een jacht, den Mircamaldijn toebehoorende, dat van den

deen becomen heeft ende wy aen ons genoomen, ter reede, om ofter

noch eenige cleenne barquesons, van de suijdt coomende, mochte res-

contreeren, meede om de goederen, die door de pachters als andere

schuldenaers geleevert mochten werden, te ontfangen, meede souden

een om de noordt ontrent Daetcheron gaen om te sien, of daer eenige

lijwaten becoomen conde, dat wel sal connen geschieden, alsoo den

Siderage ^) geschreeven heeft, dat wij moogen in sijn landt coomen

ende met de questie van Maslipatan niet te doen heeft, belooft d'onse

voor alle onheijl te bevrijden, soodat hoope, aen lijwaten niet ont-

breecken en sal.

Onse gesloottene boucken van tComptr. Masliapatan werden door de

Heer Gouverneur neffens die van hier by deesen aen U Ed. gesonden.

Hoope, U Ed. wel gevallen sullen ende daerinne geen foutten ver-

noemen werden.

Hiermeede

Ed. Erntfesten, Manhaften, Achtbaren, wijsen voorsienigen ende

seer discreete Ed, Heere naer mijnne eerbiede ende hertelijcke groette
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sal den Almoogenden bidden U Ed. te willen verleenen t' volbrengen

aller goeder begeertten.

Deesen 23en Maij ao. 1629 U Ed. dienstwillige dienaer

In tCasteel Geldria. Maerten van Rossen.

CCLXVI. ARENT GARDENIJS,
KASTEEL NASSAU OP BANDA NEIRA 27 MEI 1629 1).

Ed, Eerntfeste manhafte wel wijsen voorsienige ende seer dis-

crete Hr,

Mijn Heere, neffens desen gaet copie van mijnen jonsten, in dato

den 2en Maeij passado aen U Ed. pr. de fluijt Edam gesonden, die

verhoope, dat U Ed. door desen wel ter hant gecommen sal sijn, twelcq

mijn t' sijner tijt sal erlangen te vernemen.

Het cargasoen, pr. Slants Maurittius herrewaerts gesonden, mon-

terende ter somma van ƒ. 29656//2//- twelcq in Amboijna in tjacht

Suratten is overgescheept door ordre van d' E. Hr. Philips Luijcassen,

bevinde, dat dit naervolgende op Amboijna is gebleven, te weten

Een vatt vleijs a 70 gl ƒ 70.

Vier hoet smecoolen „ 48.

530 Ib. boscruijt a 25 gl. tcento „ 132//10//

8 bos huijssingh ,.6
6 do. marlingh 4//10//

6 do. stxs. buffelen a 18 ra 275// 8//

250 bos padi a 13 ra. tcento 82//17//8

8000 stxs. klinckaert „

400 Ib. stockvis

Somma ƒ 619// 5//8.

Voor welcke boven gespecificeerde goederen, monterende ter somma
van ƒ 619//5//8, t' comptoir Generael gedebiteert ende Banda daer-

voor ontlast, door ordre van de E. Hr. President. Soot voorsz. hier

wordt gesonden, sullen t' comptoir daervoor ontlasten.

Tcomptoir generael blijft mede gedebiteert ƒ. 500— voor 2000 Ib.
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boscruijt a 25 gl. tcento, door last ende ordre van d E. Heer Philips

Luijcassen op Amboijna uut cargasoen van slants Maurittius, voor

Banda gesonden, gelicht voor tcomptoir Maleija in Tarnaten. Tschip

Beverwijck is alhier onverwacht op den 12en Maij passado wel in salvo

gearriveert, twelcq voor Banda medegebracht heeft een cargasoen van

1981/2 lasten rijs, monteert ter somma van ƒ 13157//15//-, waervoor

Banda volgens facteure belast blijft.

Do. Beverwijck heeft alhier van de voorsz. IQSVs last rijs maer uut-

gelevert 160y2 last, yder last gereecq.t van 3000 Ib, soodat op de last

te cort compt 38 last, kan niet bedencken, waerbij de foute mach sijn,

alsoo hier wel op tlossen is gepast,

Hebbe door last van de E, Hr, President drie lasten andermael goet

gedaen, gelijck de fluijt Edam hier heeft gehadt op sijn last ende voor

de resterende 35 lasten tcomptoir generael gedeb, U Ed. gelijeffde

Banda daervoor te laeten crediteren ter somma van ƒ. 2409//15//,

Dcse volgende parsoonen hebben met licentie van d' E, Hr. President

op tcomptoir generael dese volgende somma getrocqen. U Ed, gelieve

die aen haer te laeten voldoen, alsoot t' generael daervoor gecrediteert

is als pr, advijs, te weten

Hendricq Kerckringh coopm, te betalen aen Boijcke

Boijcques') R 300—

Joris Pietersz, *) te betaelen aen do Ra. 162

Somma Ra. 462.

Hiermede

Ed, Eerntfeste manhafte welwijse voorsienige ende seer discrete

Heere, wil U Ed. met U Ed, huijsvrouwe naer hartel. groetenisse be-

velen in de bewaringe Godes, die U Ed. beijde een langhdeurigh ende

godtsalich leven wil verleenen.

Actum in tCasteel Nassouw Ai, 27en Maij A, 1629,
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CCLXVII. HENDRICK KERCKRINCK,
BANDA NEIRA 27 MEI 1629').

Ed. Erntfeste Manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Heere.

Mijn Heere

Naerdat wij op den 2 Mart passado mettet schip slants Mauritius

van de reede van Batavia waren t' seijl gegaen, sijn wij met een goede

Westewint totten 10 dito toe, soodat wij met voorspoet even door de

Boggeroennes geraecte, aldaer ons besettende eenen Oostenwint met

stilte ende stromen, liepen om de noort ende quamen op den 24 do.

voor Botton op de reede, versien sijnde met weijnich vers water ende

geen branthout, versagen ons aldaer van het noodichste en gingen den

27 dito van daer weder onderseijl om onse reijse op het spoedichste

te vervorderen, opdat de Compe. daer dienst aen geschieden.

Wij sijn door de straet van Botton seer spoedich geraeckt, tusschen

Botton en Boeren is ons beiegent eenen Oostenwint met stillte en

hadde altemet een goede Westewint van ontrent een halff etmael

minder ofte meerder, maer de stromen hart om de N.W. lopende, soo

wij naerderhant bevonden, want cregen Boeren voornd. eerst op den

7 April in tgesichte en quamen den 15 April met vele contrariewinden

ende groote stilte op de reede van Amboijna, gearriveert (Godt hebbe

loff) ontrent een ure voor tjacht Medenblijck, dat drie weecken voor

ons van Batavia verseijlt was.

Op Amboina wesende, is bij de E. Heer Gouvernr. goet gevonden

alle de ingelade goederen voor Banda te schepen in tjacht Suratte,

alsoo het t'selffde jacht wel beseijlt ende met cenijge riemen costen

roeijen.

Aengaende mijn persoon, volgens het schrijven van U Edt. aen den

Gouvernr. Phillips Lucassen om aldear ofte in Banda, daer de meeste

noot vereijst, mijn te gebruijcken, soo heeft de E. Gouvernr, t' selffde

aen mijn gestelt, ofte ick in Amboijna wilde blijven, alsoo daer goede

gelegentheijt open was ofte met jacht naer Banda te gaen, soo hij seijde,

seer voor vrouwen onbequaem was, maer ick sij om rede naer Banda

verseijlt.

De predicant Clarebeeck is met sijn huijsvrou op Amboijna gebleven,

deurdien datter weijnich accomoditeijt op tvoorn.de jacht Suratte is.
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Ende sijn op den 18 do. naerdat drie dagen gelegen hadde, naer

Banda verseijlt ende op den 28 do. met stilte voor Poulo-aij ten ancker

gecomen ende hetselffde meest met de riemen opgehaelt ende de

ingelade goederen aldaer op spoedichste gelost ende het voorn.de jacht

op stont weder naer Amboina door ordre van de E. president gesonden.

Het gewas alhier in dese quartieren staet seer schoon, soodat het

een lust is om te sien, gelijck U Edt. bij missive van den E. president

Jan Janssen Visscher in tlangh en breet geadviseert wert, daer ick mij

aen drage. In tschrijven van dese isser tijdinge van Poulo-aij gecomen,

alsdatter met harde wint en regen tusschen 24 ende 25 des snachts

ende daechs groote schaede onder tgewas gedaen heeft.

Ick sij, altans van de Hr. president Jan Janssen Visscher geordon-

neert ben, bij provisie mijn residentie op Nera te houden, alsoo Sr.

Gardenijs coopman van tfort op Nera het toecomende jaer sijn tijt

geexpireert is ende hij van sin is alsdan te vertrecken, soo de E.

president hett'selffde aen mijn verhaelt heeft ende syn E. meninge

is als om mij dan op Poulo-aij te leggen, dat geschiede, sal seer aen-

genaem wesen, daer ick de Edt. Heer Generael van bedancke voor de

onverdiende eere ende vruntschap, die ick van U Edt. ontfangen hebbe.

Hiermede

Edt. Erntfeste manhafte wijse voorsienige ende seer discrete Heere

mijne gedienstijge ende geaffectioneerde groetenisse sij U Edt. gere-

commandeert te doen aen U Edt. sampt. Sooals ick dese eijndijgende,

mij oock recommandere in U Edt. goede affectie, naer hartelijcke groe-

tenisse Godt bevelende. Actum op teijlant Nera den 27 Maij Ao. 1629

ende was onderteijckent

U Ed. dw. dienaer

Hendr. Kerckrinck.

CCLXVIII. MARTEN YSBRANTS, KASTEEL GELDRIA
6 JUNI 1629 1).

Ed, Emtfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discrete

Ed. Hr.

Het schip den Cameel was den 24e der verleden maent van deese
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reede nae Batavia tseijl gegaen, dan is op 29e derselver hier wederom
ter reede gecoomen, sijnde soo leek, dat, eenich seijl voerende, jae maer

met marsseijls neder in den top, het met geen twee pompen heeft

connen gaende houden ende sonder minderen van seijl geen lens conde

crijgen, t' water tegen hun aenwassende, soodat den raedt des voorsz.

schip resolveerden weder hier te keeren. Wij hebben daerover met den

raedt, naer d'advijsen gehoort van de schippers, stuijrluijden, timmer-

lieden etc. goet gevonden t' voorschreeve schip t'ontlasten ende t'

selve de verdobbelinge tusschen wint ende water 3 a 4 gangen af te

sloopen, alsoo bevonden wert de lecte daer te sijn ende ons van den

oppertimmerman ende andere officieren, die daermede in Sijam waren

geweest, verclaert was, dat daer wat licht was met overgeloopen,

gelijck wij oock wel in tafsloopen van de verdobbelinge bevonden

hebben veel naden sonder werck ende dijversse openbare lecken onder

de boovenst huijt, soodat ons verwondert, t' schip noch booven water

heeft cunnen blijven. 36000 steecken sijn der in tetmael gepompt. Wij

sijn vast daermede doende ende sullen 3 a 4 gangen op nieuw ver-

dobbelen, dat hoope, binnen 14 a 16 dagen (soo tweder toelaet) gedaen

sal sijn, met vaste hoope t' schip dan bequaem sal sijn sijn reijsc naer

Batavia te doen, bevonden t' schip onder noch goet, Soo haest gedaen

is ende soo hem niet slimmer als tot noch toe en openbaert, sullen

t' selve U E. alsdan (volladen met t' selve cargasoen, dat daeruijt gelost

hebben, weder ingescheept sijnde) toesenden.

Deesen gaet met de jacht den Jager, die wij afsenden, alsoo wel

U Ed. naer den Cameel sijt verlangende, hebben in do. Jager gescheept

dit volgende: 1000 st. Gunees linnen, 2560 st. groove matafons, 6087

st. seijldoeck, 560 st. bolatio, 3750 parra rijs, 960 st. chelas ende

tafechelas, 16390 Ib. boscruijt ende 30 slaven.

lek hadde in voorigen pr. den Cameel geschreeven, dat, soo geen

schip in deese maent van Batavia hier en quam, alsdan den Jager met

Palleacatter sorteringe cleeden te senden, dan alsoo alle dagen een

schip verwachten, meede deesen Jager, van een fregatte opgetimmert,

veel ballast noodich, daertoe met rijs is geballst. weijnich packen ber-

gen can, oock niet weeten, of daerin sulcke costelijcke ladinge drooge

bewaert soude sijn, hebbe best gedacht met voorschreeve groove waren

af te laden, achtende, die nodichst vooreerst bij U Ed. sullen syn.

Wat novas wy t' sedert mijnnen jongsten van Maslipatan, pr. den
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Cameel aen U Ed. geschreeven, daervan copie bij deesen gaet, hebben

becoomen, sal U Ed. uijt de copien van de bijgaende messijven, van

daer becoomen, connen sien, t' schijnt Srs. Moores noch al gelooven,

wij tstuck niet recht en meennen, sij meennen ons met firmans te locken

ende te verblinden, dan ick heb haer geandtwoordt, v/ij geen firmans

eysschen maer onse betalinge etc. ende op van dat schrijven ende be-

looven ons naer deesen geen molest off verhinderingh sal werden aen-

gedaen, dat wij t'selve oock soo gelooven ende af verseeckert blijven,

alsoo daer voord'aen voor hoepen te sijn ende geen sulcke forcen ende

schaden meer begeeren te lijden, wat voorts werden wil, sullen wij

eerst ten rechten tegen September sien, als wanneer tijdt sal sijn voor

hun t' equipeeren ende connen alsnoch U Ed. geen grondich bericht of

informatie dienaengaende geeven. De boucken deser Custe neffens d'

andere pampieren, die met den Cameel gesonden hadde, gaen nu met

dit jacht.

Gaen meede 2 copien van attestatien contra Beuckel van Santen,

mij door den oppercoopman Roelof Cornelisz. Cau geintrageert, be-

vinde do. van Santen seer vrempt heeft gehandelt met de naergelaten

goederen van den overleden schipper Reijer Saeckelsz. Hij is door

Marinus Louwijsz. in Aracan op de fluijt Edam gestelt sonder dat op

hem ofte sijnnen handel aldaer geleth is, bevinden, hier in de boecken

van den Cameel over de ƒ 3000 in debedt staet op sijn reeckeninge, die

ongeslootten heeft gelaten ende is soo doorgegaen. Alle de naergelaten

contanten van den schipper voorschreven, die hadden behooren in

Aracan overgelevert te hebben, heeft voor sijn particulier besteedt,

soo wel ondersocht wert, sal aparent een vuijl nest bij hem bevonden

werden. Ick ben ten rechten niet geinformeert. Met des Cameels compst

sal sijnne Ed. breeder alles connen verstaen.

Wat sware oncosten dit jacht in Aracan met het vertimmeren heeft

gemaeckt, sal U Ed. bij de reeckeninge connen sien ende is hier noch

half voltimmert gecoomen, soodat hier oock noch over de heeft

gecost. t' Schijnt, Sr. Louwijsz. in Aracan sulcx goedt gevonden heeft,

hoewel sulcx tegens mijnne expresse ordre was. De scheepen hebben

oock niet weijnich gastos aldr. gedaen, de Cust wert daer al meede

beswaert ende t' vallen costelijcke slaven ende rijs,

In verleden weeck hebben wij van gijs 2 thonijs met areecq becoo-

men, gisse, over ƒ 4000 renderen sal. De jachten sijn om de suijt om
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te sien, of tot soulagement van de grootte gastos wat vissen connen.

Frans Arentsz. de Vries"), Capiteijn op de jacht den Heerinck

weegen de vrijelieden, heeft ons hier geintrageert 80 boij sjengelijsaet

ende 800 pondt ijser, bij hem uijt een Portugeesche thonie op de Cust

Oricxa verovert, de 80 boij is gctacxeert op ƒ 420 ende de 800 pont ijser

op ƒ 30 is ƒ 450.

De thonie gebruijcken wij tot dienst alhier, is van weijnich, voor

voorsz. somma hebben wij t' generael gecrediteert.

Hierbij gaet copie van een messijve, op gisteren wt Souratta van de

Hr. Jan van Hasel becoomen, waerbij gesien, de vlootte van Souratta

op 22e April nae Batavia was geseylt, hoope, do. vlootte in salvo bij

U E. voor ontfangh deses sal sijn gecoomen.

Hiermeede

Ed. erntfesten manhaften wijsen voorsienigen ende seer discrete

Ed. Hr. naer onse eerbiede ende hertelijcke groete bidde Godt U Ed,

te willen gunnen langdurige gesondtheijdt ende voorspoedige regieringe,

Deesen 6 Junij Ao. 1629 In tCasteel Geldria.

Was onderteeckent

U Ed. dienstwilligen dienaer

Martten IJsbrants,

CCLXIX. PIETER PIETERSZ. WAGENSVELT, AAN BOORD
VAN DE SWARTE ARENT VOOR BATAVIA 14 JUNI 1629^).

Edn. Eerentfesten, manhaften, gestrengen, achtbaren, wysen ende

seer versienigen Heere.

Dewijle ons niet ten vollen op onse swacke en menschelicke mema.

sijn vertrouwende omme U Ed. volcomen ende naer behooren monde-

linge te berichten van t' gunt, t' sedert Munnecendams vertreck uit de

Molucas herrewaert sich in gemelt. Moluicsche quartieren toegedragen

heeft tot de spoedige aencomste des Heeren Governrs. Lodesteijn ende

in hoedanige gestaltenisse deselve quartieren op ons afscheijt gelaten

hebben, sullen bij dese schriftelicke deductie (voor soveele ons gering

oordeel ende cort begrip toelaet) U Ed. t' selve verthoonen, verhopende,
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U Ed. meer regardt op den goeden yver als geringen stijl nemen sal.

Tis dan sulx Edn. Heere, dat naer tvertreck van tvoorsz, jacht

(f welcke den 24 Aug.tij, passto, geweest is, hoewel onse missiven

daechs te vooren geweest waren), den Coninc Hamsia, met een statich

gevolch boven bij ons comende, versocht, dat hem de waerdije van

Rn. 500 aen cleeden wilde verstrecken omme met een joncgen naar

Mindanao te senden, t' welck, soo beleeffdelick als conden, afsloegen,

evenwel wiert t' selve joncgen den 4 Septr, daeraenvolgende gedispa-

cheert, dat niet veel goets voor d' onse aldaer gebaert heeft, gelijck

U Ed. hiernaer sal gelieven te verstaen.

Volgens t' oude gebruijck hebben den stereken dranck op Tarnaten

den 18 Sepr. pass.to voor de somma 1100 Rn. verpacht, de vrijeluiden

(soot scheen) hadden met den andren opgeset deselve sonder mercke-

licken afslach niet aen te nemen, weshalven haer al tesamen het tappen

opseiden ende wiert de voorsz. coop door comps. dienst toegeslagen.

Op teijlant Maqn. sal deselve dit jaer Rn. 1023 renderen, namentlic

Gnoffaq. Rn, 600, Taffasoho en Tabalola Rn. 423. Den tijdorees liet

niet naer des Tarnataens onderdanen alle mogelicke affbreuck te doen,

twelck gemelt. tarnataen al met goeden oogen aensach tot den 20en

Septr. dat hij eenige aventuriers voor d'eerste male concent gaf om
haer advantagie te soucken, die weder quamen sonder yets op gedaen

te hebben, dan eenige andre, t' stuc hervattende den 4en Octr. daeraen-

volgende met drie stx. prauwen, quamen den 6e met eenen grooten

buha weder, medebrengende eenen afgeslagen cop van een principael

tijdorees met eenen jongen, welck hooft den Coninc in zee liet werpen,

vermits het t' eerste in haren nieuwen oorloch was, waerbij de saecke

weder een weenich bleef berustende, vermits Hamsia sijn ouden toon

begon te singen van op sodaniger wijse niet te willen oorlogen etca.

varende den 13 Octr. naer de Custe van Gilolo omme (so hij seijdc)

vaertuich en volck van daer te halen tot vigoreuse vervolch van den

aengevangenen oorlooch, vanwaer hij den 19en wederceerde, op ons

latende versoucken om de corra corra en de mandjuwa, dat hem (doch

met advijs van den raadt) toestonden.

Interim liet den tijdorees niet naer op sijn voirdeel te letten, die

dienselven dach naermiddach de Chijnese visschers aen Talanganij een

fregatt met een prauw, Citchil Al ij toebehoorende, ontnam, doch geene

Chijnesen bequam, op welck geruchte den Coninc Hamsia met onge-
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veerlick 400 gewapende mannen uitviel, doen den viant geretireert was.

Den 21e sont hij Sarafij naer teijlant Mitara omme sich daer t' im-

busceren, dien hij des andren daechs met ontrent 12 stx, groot en cleen

vaertuich ontrent Aquemalaco ginck verwachten. Ontrent den middach

brack gemelten Sarafij uit, twee Tijdorese visschers gevangen nemende

ende haer prautgen vernielende niet sonder ettelicke canonschoten van

Caleamatta, Don Gyl ende Rumij te verwachten, t' welck wij verhoop-

ten, den Tarnataen des te meer op den Spangt. verbittert soude hebben,

dan sijn in onse meeninge bedrogen geweest, als tvervolch vertoonen sal.

Dienselven dach quam den Coninck met een groote suite bij ons, ge-

heel op sijn Spaens toegemaect sijnde ende seide, dat gesint was dien

avont sijnen eersten tocht tot dienste van de prins aen te vangen, ons

de bewaringe van sijn negrij recommanderende, vermits hij die seer

ontbloot van weerbare mannen laten soude, waervoor hem so vele

complimentas, als bijeen rapen conden, gelijck mede geluckwensingen

in betalinge gaven, waermede in sijn gilalo tradt, door ons met een

pr.thije muscettiers geleijt ende op sijn afscheijt gevalediceert sijnde,

vermits wel mercten, het hem daer om te doen was ende ginck met alle

sijn vaertuich onder Toluicken leggen, vanwaer des avonts met eenen

stillen trommel naer de vaste cust van Gilolo overstack, sterck sijnde

14 stx. so groote als cleene prauwen.

Hij quam den laetsten do. weder, medebrengende vijf veroverde, so

groote als cleene, prauwen nevens twee afgeslagene coppen ende seven

gevangen Tijdoresen, sijnde alle t' vaertuich met sagu volladen, die den

Tijdorees benomen ende ontjaecht hadde, t' welc wel te passé quam,

vermits in dien tijt grooten honger op Ternaten geleden wiert, gelijc

mede op eijlant Maqn. in vougen alle d' oude verlegene Tellabose sagu

tot geit maecten, welc voirdeel ons dien oorlooch gaf.

Ende dat vermits den Tydorees voor dien tijt de vaste cust soo in-

festeerde ende binnen dij tyt van drie a vier maenden tusschen drie

en vier hondert onderdanen van den Tarnataen so doet geslagen als

gevangen hadde.

Wij verstonden, dat door den Coninck op die groot schijnende tocht

een man verloren, nevens eenen gequetsten medegebracht was.

Hij vereerde ons eene van de veroverde prauwen, die wij danckelick

aenveerden ende sonden hen daervoor een goet deel tabees ") , welcken

lOS
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hoop des naermiddachs (wanneer hem t' sijnen logiemente gingen be-

soucken) vergrooteden.

Hij sondt den 4en Novemr, daeraenvolgende twee prauwen uut garen,

die den 6e weder quamen, niet opgedaen hebbende, emmers so sij

seiden, gelijck mede twee andre prauwen, dien avont uitvarende en

des andren daechs wederceerende. Interim was Hamsia doende met

sijn volck te monsteren, willende, dat alle vrije luiden ider een roer

ofte muscet en de slaven schilt en sweert voeren souden, waermede

hij den 9en do. besich sijnde, wiert een tarnataense slavinne in haer

meesters thuis den cop afgeslagen. Wij, t' gerucht hoorende, stelden

op alle bollewercken goede ordre ende verboden onse mardicers uut

te vallen, dewijle onse pr.thije niet in tbosch waer. Gemelten Hamsia

was met eenen grooten hoop gewapende mannen op de been en seide

ons, datter Tijdoresen op tlandt waren, daer hij naer toe wilde. Wij

lieten hem passeren onder toesegginge performa, dat, bijaldien hij aen

den man geraecte, niet naerlaten souden hem te secunderen, doch doen

hij even buiten t' mardicers quartier was, sagen drie prauwen over naer

Tijdoor steecken, waermede die furie cesseerde ende hij wederceerde.

Des andren daechs 10 do. lieten haer eenige tijdoresen weder in de

thuinen vinden, dan rechteden niet uit ende wij hielden d'onse binnen.

Vijf dagen daernaer wasser andermael grooten alarma ende cregen

tijdinge, dat de tijdoresen eene van onse coebeesten dootgeslagen had-

den, t' welc ons niet aen en trocken ende lieten niemant uutvallen tot

ontrent den avont, dat alles stille was, wanneer een troupe mardicers

uutsonden omme te besien, watter van ware. Die, wedercomende, seiden

niet vernomen te hebben, t' sedert wanneer het, den oorlooch aengaende,

een wijle stille geweest is, waerhalven, t' vervolch en eijnde van dien

tot sijnen tijt uutstellende, sullen U Ed. verthoonen, t' gundt onder-

tusschen voorgevallen is omme elck successive te verhalen.

Eer den Tarnataen sich repte om den Tijdorees t' hooft te bieden

ende doen do. Tijdorees in sijnen meesten voortganck was, geraecten

ulmo. Augustij met den grooten sedaha, Samaeuw ^) genaempt, een

clouck Tarnataen en den geluckichsten van warseggen (die onder alle

oijt behaempt^) hebben], in een wijtloopich discours wegen den staedt

van Ternaten, voerende naer de destructie, vermits hem van den ouden

Coninc Saididijn ende sijnen vader Babo °) indachtich is, wanneer hij

ons onder andre redenen verhaelde, dat den overledenen coninck van
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Tijdoor, op sijn uutterste leggende, sijnen soon (Guarro Lammo"),

jegenwoordich Coninck) op thoochste den oorlooch metten Tarnataen

gerecommandt. hadde, soo lange de Tarnataen metten Spangt, in vrede

sadt, vermits hij niet so machtich van landen en volck als de voorsz,

Tarnataen ende sij, beide des Spangts. vrienden sijnde, hij Tijdorees

de minste soudc moeten wesen, om welcke redenen (seide hij) gemelten

Tijdorees des Tarnataens ondersaten so heftich vcrvolchde, waervan

't spaense secours duitcomste openbaren soude, als oock geschiet is.

Hem vragende, hoedanich het den Coninck nam, dat den sengagie

van Gnoffaq, hem sijne jongste dochter geweigt. hadde, antw. hij, dat

tselve dien sengagie wel den eenen ofte andren tijt qualic mochte

opbreecken ende dat gemel. Coninck noch dissimuleerde, wel wetende,

dat denselven sengagie in der hollanderen gratie ende van Citchil Alij

bemint wert, alsmede machtich van sich selven is ende veel aenhanck

op eilant Maqn, heeft.

Hem wijders vragende, wadt Hamsia moveerde alle de principale

haer dochters also tot hem te trecken, repliceerde hij recht uut, dat

sulcx dede omme deselve tot een wis pant van onderdnicht. der ouderen

ende eenen toom voor deselve te gebruicken ende sijn ceucken des te

beter te doen roocken, vermits de ouders gehouden sijn de cinderen

elck na haren staedt en vermogen t' alimenteren, dat al in sijne handen

compt, t' welck (onses oordeels) eenen treffelicken vondt is, vermits

dese natiën wonderlick veel wercs van hare cinderen maecken.

Wij voeren dagelics met het opmaecken van de calckoven (waervan

in onse missive pr. Munnecendam mentie maecken), die, den 29 Septr,

gereet ende aen brandt gesteecken sijnde, wel geslaecht is, diergelijcke

doch wat grooter is ons naderhant mede wel geluct, waervan t'

meestendeel maer Maqn. gesonden hebben tot behulp van het voor-

genomene werck aen thuis op Gnoffaq.

Wij hadden den oppercoopn. Sr. de Meijer gerecommandeert te

onderleggen, ofte aldaer niet practicabel ware omme een calckoven te

maecken, dat hij doenlick bevonden heeft, invougen het hem nu aen

geen calck ontbreecken sal omme met het werc voort te varen, dat

onses oirdeels seer noodich is.

Eenige dagen naer tvertreck vand tschip Orangie wiert ons van

eenige Tarnatanen aengesecht, dat den Coninck seer t' onvreden was

over de versendinge van tselve schip sonder hem sulx te communi-
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ceren, t' welcke ons niet aen en trocken, so lange hij self niet en sprack,

dan heeft daer niet van vermaent tot den 9en Octr, dat met eenen

grooten sleep bij ons quam ende seide, dat hem ter ooren gecoomen

was, het naer Calenga op een exploit gesonden ware, van t' welcke

hem wel hadden mogen waerschouwen, ten eijnde hij daernevens eenige

corracorren met volck mochte tot assistentie gesonden hebben, dan hij

ware gesint voor tverloop van het alsdoen noch doorwaijende Zuider-

mouson sich derrewaert te vervougen, om ofte hij t' schip daer noch

conde beloopen.

Waerop hem repliceerden, dat dewijle hij met onse vianden in vrede

sadt, goet gevonden was t' selve schip op den advantagie sonder prae-

cise last van eenige plaetsen (anders als bij voorvallende gelegentht.)

aen te doen uut te setten omme met het noordermouson weder te

ceeren, invougen verloren moijte doen soude dat te volgen ende wadt

aenginck, dat hem sulx niet te cennen gegeven hadden, ware geschiet,

eensdeels vermits het geen lanttochten doen soude ende ten andren

vermits, sulx tot cennisse van sijn onderdanen comende, onse vianden

daer datelic van verwitticht souden geweest hebben, oversulx behoufde

sich t' selve niet te belgen, so lange met haer in vrede sadt.

Evenwel bleef hij persisterende van te willen volgen ende sich dan

voirders langes de custe van Celebes naer Amboina bij Cichil Alij

vervougen, versouckende, wij daertoe wilden stemmen, twelcken seiden,

den raedt communiceren ende hem naderhant bescheet geven souden,

gelijck mede wegen seecker onbillick versouck, dat hij dede aengaende

de Chijnesen, haer in ons quartier onthoudende, namentl. dat hun een

schattinge (gelijck hij degene, welcke in sijn resort woonachtich sijn,

is doende) opleggen en alle, die haer van hem tot ons begaven, weder

teruggesenden souden, twelcke eenen goeden vont voor hem (wij sulx

toestaende] soude geweest hebben omme den gantschen hoop tot hem

te trecken, doordien onder sijn gesach meerder liberteijt genieten omme
vrij ende vranck overal te mogen varen, jae tot den viandt self als bij

ons, dan soewel het eene als t[ andere den raedt gecommuniceert sijnde,

is daerop garresteert, sulx als bij de resolutie in do. 10 do. te sien

staedt, gelijc mede t' gundt daernevens wegen t' reglement der tappers

goetgevonden is t' emaneren, als bij copa. van den plackaete blijct.

Des andren daechs syn (volgens arrest) hem ten sijnen huisen ge-

weest besoucken, wanneer hem met alle mogelicke beleeftht. des raedts
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resolutie communiceerden, waerinne hij sich geliet tevreden te stellen,

seggende, dat noch een a twee maenden verbeiden ende ondertusschen

sien soude, wat advijsen van hier comen mochten.

Noopende t' stuck van de Chijnesen, daerinne conden niet wel ackor-

deren, dan sijn evenwel goede vrienden gescheiden, ommers soot uut-

terlick scheen.

Omme het crijxvolck als andre haren schuldigen plicht voor oogen te

stellen ende alle exkusen van ignorantie te weren, is bij den raadt

goetgevonden sodanich plackaedt (behalven dat van de 10 Octobr.)

den 16de te doen publiceren ende ter behoorlicker plaetse affigeren,

als U Ed. bij de copie sal gelieven te sien, verhopen, U Ed. onse goede

meeninge ten besten duiden sal.

Hiervoren maecken mentie van den hongersnoot, die onder de tar-

natanen regheerde, daertoe was een pestelentiale siecte geslagen, die

in den tijt van drie a vier maenden 335 so mans als vrouspersoonen,

cinderen ende slaven wechgeruct heeft, twelck geduert tot de maenden

Novemr. ende Decem. ende was op ons vertreck daer geen gebaer

meer af.

Met het vertreck van Munnecendam (als daernevens geadviseert

hebben) stont het sober met onse guarnisoenen, dan is genadich afge-

loopen ende (Godelof) gesont volck op ons afscheit gebleven.

Hierboven maecken mentie van twee calcoven. Parthije van dien

calck is voorwaer seer wel te passé gecomen om des Comps. pachuisen,

soo tot verseeckeringe derselve als ondersteuninge van tbovenste werck,

te versien, gelijck gedaen hebben, sijnde te voren maer met plancken

ende latten slechtelic onder de ganck van thuis afgeschudt ende dat

scdanich, dat eenige quanten daerdoor ockasie vercregen hebben omme

tot diverse malen hun daerinne te begeven ende comps. vivres te ver-

minderen, van welcke den 6en Novemr, eenen betrapt ende in hechte-

nisse gestelt sijnde, eenige van sijne complicen ontdect heeft, waerinne

bij den raadt sodanich is gehandelt, als U Ed. bij de copijen der docu-

menten en de sententie sal gelieven te sien. Den coninc sondt sijnen

grooten sedaha ende secretaris den 21 do. bij ons omme te vernemen,

ofte sodanich van rijs en sagu versien waren, dat hij ende sijn gemeintc

daermede gerieft werden ende bij aldien tot ackommodatie van den

gemeinen man niet conden verstaen, ofte hem geen credijt voor een

perthije rijs geven souden om met nagelen te betalen.
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Waerop hen tot antw. gaven, dat bij de Compa, geene sagu was

ende rijs voor de comste van ons secours niet wel te missen hadden,

doch niettemin, ware sijne Magt. ten behoeve van sijne huishoudinge

verlegen, conden daer den oppercoopn. af spreecken ende met hem

'ackorderen, met welck bescheet alsdoen van ons scheiden,

Den 23do. quam t' schip Orangie weder voor Maleijen te reede van

sijne Mindanarise beseendinge, Hoe weenich daermede verricht is ende

op wat wijse d' onse aldaer gerescontreert en onthaelt sijn, sal U Ed.

wijtloopich bij het schriftelick verhael van den fiscaal gelieven te sien.

Ofte van onser syde daer vrij niet wadt oorsaecke met het veeljarich

uitstel toe gegeven sij, willen ons niet onderwinden te verhalen, ommers

is niet te twijfelen, ofte bijaldien den Saranganer metten eersten niet

besocht en wert, (volgens sijn versouck) van hen geen hope meer

wesen sal, t' ware (ons oordeels) wenschelick geweest, dat d' onse die

van Solock hadden mogen verwachten ende noodich, dat, des Comps,

constitutie sulx connende velen, t' stuck mochte hervadt werden ten

minsten met een diffensijf schip ende clouck jacht omme ten minsten

den voorslach van den Saranganer te onderleggen, mogelick ofte, den-

selven een gewenst effect sorterende, dien trotsen Cichil Gusaratta ^)

,

die, soot schijnt, in sijnen voerspoet sich t'ontijdelick verheft ende

deur sijne waencloucht(?] daerinne verwert, beter coop geven ende

ommesichtich werden soude, hoedanige missive hij naer ons afscheijt

van Maleijen aen den gouvr. in de Molucas met een joncgen gesonden

heeft, twijfelen niet, ofte wert U Ed, door d' heer Lodensteijn g'ad-

viseert.

Des andren daechs sonden onsen tolck bij des Conixs seekretaris en

versochten op hem, dat eens bij ons wilde comen, t' welck hij dede,

wanneer hem sulx wegen t' succes van tvoorsz. schip Orange relateer-

den, als goetvonden, hij sijnen Coninck seggen mochte.

T' sedert den 15 tot den 28 Novemr, isset meest tusschen parthijen

in stilstant van wapenen geweest, wanneer (namentl. 28 voorsz.) de

tijdoresen eenen tarnataensen jongen op tresif dootslougen,

Den jongen Coninc van Gilolo om sulx te revengeren, voer met onse

mandjuwa uut, dan quam des andren daechs weder, niet uutgerecht

hebbende.

Den Coninck quam den 2en Decemr. met een groot gesleep bij ons,

maeckende in teersten eenige loose praetgens, waerop volchde, hoe d'
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heer gouvr. Lefebvre alsmede d' heer presidt. Seis salr. hem toegesecht

hadden een compr. op Tellabo te stabileren, vragende, ofte wij tot sulx

mede gesint waren, dat hem met beleeftht. afslougen, welcken aenslach

hem op soodaniger wijse misluct sijnde, heeft hij daer noijt mentie

meer van gemaect, maer in de maent Febr. verleden een champan van

Maqn. derrewaert afgesonden.

Twee dagen daernaa quam hij weder met een groot ackompangement

bij ons om een andre preuve te doen, verhalende, hem door den sengagie

van Gamconorra g'adviseert was, hoe sijne groote corracorra, van

seven tijdorese corracorren aengetroffen sijnde, verovert was ende vijve

van de principaelste geschoten waren ende dat de voorsz. seven stx,

corracorren hun naer Morothaij begeven hadden om eenen jegogo (die

derrewaert met 4 corracorren gedreven was) t' attrapperen. Welc tijdo-

rees vaertuich voorbij Gamconorra ende Sabou wederceeren soude,

alwaer hij van sinne was op haer te passen, tot welcken eijnde sijn

groote corracorra prepareerde, dan beclaechde sich, dat niet meer als

een stuxken nevens twee bassen daertoe hadde, versocht derhalven,

dat hem twee a drie van de verpande bassen wilde leenen, belovende

op sijn conincklick woort (ingevalle den Almogenden hem behouden

reise verleende) die weder te sullen restitueren, wij wesen hem bij den

oppercoopn. onder wien die berustende waren, dan hij hielt soo langh

aen, dat hem eijntelic toeseiden, den raadt daer over vergaderen ende

hem haer arrest communiceren souden, dan t' wiert g'arrestt. men hem

op tgevouchelicste van die tocht poogen te desuaderen ende, sulx niet

connende te wege brengen, de door hem versochte bassen weigeren

ende omme hem niet geheel te schijnen voor thooft te willen stooten

de Comps. bassen (die op de corra corra gebruicken) aenpresenteren

soude, welcke offerte hij niet accepteerde, maer seide, dat sich be-

helpen soude.

Wij hebben ons den 8n Decemr. volgens resolutie, in do. 4do. ge-

trocken, in tschip Orange begeven ende daermede een ceer naer Maqn.

gedaen, quamen des andren daechs 9 do., op Gnoffaq. wel aen, alwaer

alles in goeden doene vonden, den luitent. over tguarnisoen pmo. in

den Heere gerust te wesen ende dat vermits seecker misverstandt

tusschen den oppercoopn. Sr. de Meyer ende des Conincs jurudachen^)

ofte weger t' leveren der nagelen gestaect en gemelten juredachen naer

Taffasoho vertrocken was, onse comste verstaen hebbende, omme
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twelcke terneder te leggen (alsoo verstonden den juredachen voornt.

door sijne al te groote begeerlicht. ende onredelick procedures de causa

movens daervan was) sijn in compa. van Sr. Meijer voornt. des andren

daechs naer Taffasoho gevaren, alwaer alles ter neder leiden, in vougen

t' leveren der nagelen vk^eder voortginck.

Vermits bevonden, dat den assistent Hendrick Palm"), op Tabalola

d'administratie van Comps. middelen hebbende, sich daer niet we\ in

gedragen ende in corten tijt seer ten achteren geset hadde, is bij den

raadt g'arresteert, den ondercoopn. van Zanen ") (die geen vocatie

hadde ende overich was) transport van hem overnemen ende men hem

bij provisie aldaer voor hooft over tfort ende andre Comps. ommeslach

authoriseren soude, als bij de resolutie blijct, verhopen, U Ed. des raets

goede meininge dienaengaende ten besten duiden sal, vermits geen

ander stof van assistenten voorhanden was.

Tot den 14 do, waren op Taffasoho besich geweest met personen,

die haren tijt geexpireert was, onder redelicke conditien de novo aen

te nemen als andre Comps. affairen te verrichten, vi^anneer, een effen

baen aldaer latende, ons naer Tabalola vervouchden ende, op alles

goede ordre gestelt hebbende, van daer naer Gnoffaq. alwaer ons alle

de te huis geblevene overhoofden quamen besoucken, die seer do-

leerden over de quade procedures van desen coninck, wraerop hen so

goede woorden gaven, als conden en recommandeerden tleveren der

nagelen, ten eijnde bethoonen mochten, dat so groote vrienden van de

hollanders sijn, als roemden, waerinne haer redelic naderhant getoont

hebben.

Den 19 do. sijn van daer vertrocken ende den 22 daeraenvolgende op

Maleijen wel aengecomen, alwaer verstonden, dat den Coninck met

sijn hongie na Gilolo overgesteecken was, die den 28do. wederceerde

ende quam des andren daechs bij ons, slouch voor van een vasticht.

aen Dodinga, een plaetse aen de vaste cust van AHmahera (alwaer

t' lant op sijn smalste is) op te werpen, waerover ons advijs versochte

en vraechde, ofte het schip Orange daertoe tot diffentie (geduerende

t' volc in den arbeit wesen) niet willen laten gebruicken, op t' welcke

seiden, ons wadt bedencken, den raadt t' selve communiceren ende

hun des andren daechs bescheet geven souden. Wij vermaenden hem

van de Macianders ende hielden hem voor, hoe qualick het in dat

saisoen quam, dat hij se so trainerende hielt, waerdoor de nagelen
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ongebeneficeert moesten blijven ende in tbosch vergaen, waerop toe-

segginge dede van die des morgens naer huis te sullen senden.

Des andren daechs hebben den raedt sijnen voorslach gecommuni-

ceert ende is daerop g'arresteert sulcx, als bij de resolutie te sien

staedt ende hem t' selve (vermits hij des naermiddachs met den gantsen

raadt bovenquam) aengesecht, waermede sich geliet tevreden te

houden. De Macianders hielt hij tot pmo. Jano. op, wanneer deselve

op ons ernstich aenhouden licentieerde ende sijlieden vertrocken.

Den 3en do. liet hij ons aenseggen, dat tijdinge van Tacomij ge-

cregen hadde, datter eenige seilen nevens een galeije in zee gesien

waren, omme welcke te besichtigen hij selve op de vaert wilde, wij

vonden goet onse mandjuwa met de Mardicers nevens hen te senden

om beter bescheet te becomen, ondertusschen ginck tschip Orange

onder seil omme op d'een ofte andre maniere in zee te loopen ende

besien, wadt Godt geven wilde,

Naermiddach quam onse mandjuwa weder, medebrengende twee

spaense mardicers, die in zee leggende vissen ende meinende, d' onse

tarnatanen waren, haer niet in tijts op de vlucht begeven hadden. Uut

deselve verstonden, dat des avonts tevooren op de reede van Gammo-
lammo een galeije, een scheepken, een fregadt met een joncgen ten

ancker gecomen en dat den adml. met den viceadml. noch op comende

wech waren, welck vaertuich d' onse seiden, oock sien leggen hadden,

waeraen U Ed. bespeuren can, wat eenen getrouwen vrunt desen

Hamsia van de Hollanders sij, dat hij ons waerschoudt, als den viandt

in salvo is. De voors. gevangenen verhaelden wijders, dat de tijdoresen

dagelics lagen en pasten op de tarnatanen, die naer Gammalammo
voeren.

Den Coninck sont drie Tacommers derrewaert omme nieuwe tijdinge

uut de Manillas te hebben, welcke den spaensz. governr, vasthielt, dan

sont naderhant den eenen weder met last om gemelten Coninck aen te

seggen, dat hij d' andre twee so lange soude houden, totdat hem de

twee gevangene mardicers gerestitueert wierden, dan, gemeln, governr.

siende, dat daer niet op en volchde, sont se den 25 do. hem weder toe

met eenen brief, in Spaense tale gesz. die den seeckret. Salamma ^^) bij

ons bracht, versouckende, dat die wilden lesen ende hem den inhout

verclaren omme t' selve den Coninck te cennen te geven, twelc deden.

Den inhout des voorsz. briefs was, sulx als U Ed. bij het translaadt sal
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gelieven te sien. Wadt hem mach gemoveert hebben ons die missive

te laten lesen, conden niet wel bevroeden, vermits voor seecker v/eten,

dat hij meer becomen en achter de hant gehouden heeft, anders als dat

hij sich op soodaniger wijse met eenen natten sack sochte te decken.

Wij gingen bij hem, wanneer ons vertoonde eenen brief aen hem van

den tijdoreesen Coninck gesz. waerinne hij corte expeditie wegen den

trefus ofte pays tussen haer beiden versochte, gelijck mede t' gundt

daerop tot antw, geschreven hadde, twelc naer veele ijdele praetgens

was, dat de tijdorees daerinne doen mocht, t' gunt te raden vinden

soude, vermits hem, ternataen, niet gelegen quam daer so haest absoluit

bescheet op te geven.

T' sedert den 24 Novemr. passto. (als voren verhaelt), dat den jongen

Coninck van Gilolo te vergeefs uut garen was, isser niets op den Tijdo-

rees g'attendeert tot den 3en Jano. dat Sarafij, met een gilalo uut-

varende, den 4 do. weder quam, medebrengende twee gevangene Tijdo-

resen nevens eenen afgeslagenen cop. Hij liet ons aenseggen, dat gesint

was dien avont weder vaertuich uut te senden, waertoe hem onse

mandju[wa] leenden, die, nevens twee andre prauwen uutvarende, des

andren daechs weder quamen, twaelf gevangene Tydoresen meest

orangbais daerbij eenen cleenen caffer nevens twee afgeslagene

hoofden medebrachten. Den Coninck sont ons een van de principale

gevangenen tot een praesent, lieten hem sluiten ende sijne Magt.

grootelix bedancken, hebben naderhant bespeurt, dat het hem haest

berouwen was van ons dien persoon so onbedachtelick overgegeven

te hebben, doen hij verstont, datter groot rantsoen voor geboden wiert,

dan trecken ons sulx niet aen, in vougen noch in de ceten gaedt, om
ofte iemant van de onse, dat Godt genadelic verhoede, eenich ongeval

mochte overcomen.

De voorsz. gevangene seiden, dat de tijdorees wel tot pais soude

inclineren, daer Hamsia datelic naer luisterde ende heeft daermede

den oorlooch een eijnde genomen. Gemelte Hamsia den 7de in de

nieuwe groote corraccorra gimbarceert sijnde, liet hij ons aenseggen,

dat van sinne was over naer tlant van Tijdoor te steecken omme naer

wisse tijdinge van den ouden gevangenen Coninc te vernemen, ons

ondertusschen de bewarnisse van sijn negrij recommanderende, waerop

tot antw. gaven, dat, indien hij wilde varen, hem sulx niet conden

beletten t' welc (ingevalle in ons vermogen stont) anders doen souden,
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vermits niet wel quam, dat hij (sonder ons advijs) met den viandt

spraecke hielt ende sodanige advijsen wel door andre middelen be-

comen conde, t'welcke niettegenstaende is hij met acht stx, corra-

corren behalven ander cleen vaertuich meer des andren daechs smor-

gens recht naer Tijdoor over gestecen ende dien avont (doncker sijnde)

wedergecomen, ons door den toick latende weten, alsdat hij, ontrent

t' lant van Tijdoor comende, 5 stux prauwen gerescontreert hadde, daer

hij eenen Sarafij naertoe sendende, eenen Tijdoresen qijmalaha aen sijn

boort quam, uut wekken hij verstaen hadde, dat den ouden Coninck

Saedydijn overleden was en dat meest uut hartseer, verstaen hebbende

van de doot sijns soons Modafar. Item dat alle de resterende Tarna-

tanen haer tot het Christengeloove begeven hadden, uutgesondert een

slaef ende den coninc in de moorse secte volherdich gebleven ware

tot sijn doot.

Eenige tarnatanen seiden ons, dat (ingevalle den Coninc sulx hadde

willen toestaen) sijluijden alle het tijdorese vaertuich souden connen

vernielt hebben.

Tschip Orange, dat voorspoudich in zee geraect was, quam den 8e

weder, waermede tijdinge cregen, dat twee dagen tevoren noch twee

andre scheepgens voor Gammalammo geanckert waren, van welcke

(bijaldien niet stille geworden hadde) ten minsten een in handen soude

moeten connen hebben.

Wij beriepen den 9den den raedt, wanneer geresolvt. wiert, dat het

voors. schip weder in zee loopen ende tot ulmo. do. cruisen soude en

dat om redenen als in de resolutie largo geadviseert staedt, welcken

volgende t' selve daechs daernae onder seil gegaen is. Den Coninc

hadde daechs tevoren sijnen secret, bij ons gesonden, versouckende

op sijn credijt voor de waerdije van 4 a 5 bharen nagelen te borge tot

behulp van de uutvaert des overleden Conincs Saidijdijn, die hij noot-

wendich soude moeten celebreren, wacrtoe hem de middelen ont-

braecken, t' welc (so vele mogelic was) sochten t' exkuseren, dan

siende, den man so hardt aenhielt. beloofden hem naderhant bescheet

te geven, t' wiert bij de meeste stemmen in den raadt goetgevonden,

men sijn versouc afslaen ende sodanige antw. geven soude, als bij de

copa. van resolutie te sien staedt, waerdoor hij so t' onvreden wiert,

dat hij den 14 do. t' leveren der nagelen (dat redelicken voortganc

hadde) liet verbieden, t' welc ons ter oren comende, transporteerden
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ons te sijnen huise ende vraechden hem af, ofte sulx door sijne ordre

geschiet ware ende om wadt redenen, daerop naer lange stilleswijgen

antw. t' selve gelast hadde doch niet om ons van de nagelen te frus-

treren, dan omme te besien, hoevele op het geheele eijlant Maqn.

waren ende die alsdan gelyckelen te leveren, tot wekken eijnde hij

vermeinde sijnen sabandaer eerstdaechs derrewt. te senden om in sijn

innecomen niet verongelijct te werden nevens meer andre onnutte

praetgens, waerop hem repliceerden, dat verwondert waren over die

procedures contrarij sijn voorige toeseggingen nevens veel andre

redenen meer, die daerbij vouchden, soodat eijntelic (naer uutterlicken

schijn) goede vrienden scheiden, blijvende verackordeert, dat hij sijnen

sabandar metten eersten senden ende alle de nagelen doen leveren

soude, gelijc geschiet is,

Alsoo de geruchten liepen, dat den Spangt. sijn nieuw aengeconrene

vaertuich armeerde, wiert bij den raedt goetgevonden, dat t' schip

Orange den 20 Jano. in zee slaen soude omme op ons secours (dat

alsdoen verwachteden) te letten, dan t' wiert door storm uutter see

gedreven, in vougen ulmo, do. weder voor Maleijen op de reede quam
ende den 3e Febro, andermael in zee liep, alwaer het den 6de sodanige

rescontre gehadt heeft, als U Ed. bij de attestatien sal gelieven te sien,

waeraen ons dienaengaende refereren, welcke doen beleggen hebben,

vermits tot het rechte fijnael door geen andre middelen conden ge-

raecken ende omme voirdre onheilen te preevenieren waren genoot-

saect Sr, Noijen daervan te nemen en den capn. daervoor in plaetse

te stellen, op hope dat ons gedesidereerde secours noch opdonderen

soude, welcken volgende het van den 13 febro. tot 26 do. bleef tever-

geefs cruisen, wanneer, half despererende, andre resolutie trocken, als

U Ed, hiernaer sal gelieven te sien,

Den Coninck Hamsia, den 29 Jano, sijnen sabandaer (volgens be-

loften) naer Maqn, sendende, sochte ons een vreemde ende ongehoorde

munte aen te prijsen, namentl, dat alle vreemde handelaers behalven

den chuqe ^-) ofte tienden penninck van uutgaende goederen een andre

gerechticht. aen de Coningen van Ternaten schuldich waren, welcke

was een twintichste penninck van de nagelen, die sij d' inwoonderen

afhandelen, tselve noemende capalla dathe negrij, dan bewesen hem
met vele redenen, dat sulx de Hollanders niet en toucheerde.

Uut verscheide overloopers (vernem. twee Spangaerden den 3 Febro,
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overgecomen ende met het laetste secours uut de Manillas vertrocken)

verstonden, dat t' verledene jaar niet meer als twee Chijnese joncgens

met rouwe waren aldaer g' arrivt. waren, vermits de roevers de custe

van Chijna beset hielden, waartoe noch geslagen was t' afbranden van

den Pariang ofte t' Chijnese quartier door tspringen van de cruitmolen.

Item, dat groote preparaten gemaect wierden om d' onse op Taijowan

te bestoocken, waertoe den governr. Don Juan Nino de Tavora ^"'j sijn

eijgen persoon gebruicken soude, niettegenstaende het hem eenmael

qualick gesuccedeert was.

Item, dat in de stadt van Manilla ende daerontrent een pestelentiale

siecte grasseerde, die vele menschen subytelic wech ructe, in vougen

de voors. Tayowanse tocht bij velen gedifficulteert wert.

Item, dat met laetste secoers niet meer als 80 onervarene soldaten

meest jongens gecomen sijn. Gemel. 2 Spangaerden nevens een mestijs,

den 12 Martij overgecomen, sijn op haer versouck in Amboina in dienst

gebleven.

Den 4en Febro. sondt den Coninck Hamsia een gilalo openbaerlick

met twee expresse personen naer Tijdoor omme wegen t'houwelick

tusschen den tarnataen en de dochter van den tijdorees gelijck mede
van de tijdorees en de weduwe des Conincs van Gilolo te handelen,

tot welcken eijnde haer een treffelic praesent mede gegeven was.

Des andren daechs 6 do. verscheen Hamsia boven bij ons ende

maecte een lanc prologum, niet wetende, hoet vereken wasschen soude

wegen t'senden van die gecommiteerde, eijntelic quam t' hoochste

woort daeruut, namtlic, dat een tijdorees gesant gecomen was, die

wegen sijnen coninc pais versochte ende hem, tarnataen, sijne dochter

ten houwelic presenteerde, twelc hij niet hadde connen naerlaten

(volgens schuldigen plicht) ons te communiceren ende ons advijs dien-

aengaende te versoucken nevens vele andre loose praetgens meer

volgens sijn oude gewoonte, die altesamen met goeder patientie aen-

gehoort hebbende, hielden hem d'oude contracten voor, welcke hij

seide te willen voldoen, waerop hem repliceerden, het in sulcken

gevalle onnodich ware verder bescheet van ons te begeren, vermits

deselve hem genouchsaem tot antw, dienden, dan souden om hem
contentement te geven hem des naermiddachs ons volcomen gevoelen

met advijs van den raedt laten weten, hem alvoren wijt ende breet

voorengehouden hebbende, wat den tijdorees (onses oordeels) met
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sodanige vijle submissie en praesentatie voorhadde, waervan hij oock

seide niet incensibel te wesen, dan men behoorde hem t' houwelic toe te

staen, vermits t' hoij het peert volchde, t soude daerna wel gaen.

Volgens toesegginge beriepen wij den raadt ende wiert g'arresteert,

dat twee gecommitteerde uut het collegium hem uut den name desselfs

aenseggen souden sulx, als bij de resolutie te sien staedt,

Gemelt. twee raetspersonen, weder van hem geceert synde, rappor-

teerden, dat groote alteratie aen hem bespeurt hadden ende van hem

daer geen antw. op gegeven was, anders als op haer afscheit gesecht,

dat mede met sijnen raadt pecharen ende ons haer gevoelen oock

laten weten soude.

Des andren daechs liet hij ons aenseggen, dat sich met ons advijs

conformeren en de Tijdorese gesanten weder teruggesenden wilde,

welcke den tolc seide vier in getale te wesen, hetwelcke hy ooc den

dach daeraen volbracht.

Hij voer den 13 febro. naer Maqn. met vier stx. prauwen ende quam

den 28 do. weder, medebrengende 10 stx. nevens den sabandaar. Wadt
aldaer verricht ende ofte Tij door in passant aengeweest hadde, conden

niet vernemen, ommers wiert ons van Maqn. g'adviseert, dat t' leveren

der nagelen goeden voortganc hadde.

Alsoo t' onsen grooten leetwesen ende verwonderingc ons secocrs

niet appareerde ende wij t' eijnde bodt met vleesch en speek begonden

te geraecken ende van hollantse munte sober versien waren, vonden

goet van pmo. Martij t' garnisoen met rantsoen van versch vlees te con-

tenteren, t' welck tot de comste van d' heer govcrnr, Lodesteijn also

gecontinueert is,

Dewijle ons vreempt voorquam, dat Hamsia den sabandar nevens

sovele Macianders met hem van Maqn. gebracht hadde, hebben hem

den 3en naer de redenen van sulx gevt. daerop niet bijsonders als loose

praetgens wiste bij te brengen, dan brachten sovele te weech, dat be-

loofde, gemelt. Macianders met den sabandar op tspoedichste weder

terugge soude senden ende seide, dat onse cooplui op Maqn. niet wel

met goede sortering van cleeden versien waren, op t' welcke hem antw.

dat die swaricht. cleene was, dewijle men de luiden brieffkens conde

geven, wanneer Sijne Magt. de saecke maer beijverde, ons secoers

conde niet lange tarderen etca.

Hij quam den 12 Martij met een groote magnificentie boven, gackom-
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pangeert met den gantsen tarnataensen raat ende alsdoen op Maleijen

wesende overhoofden van Maqn. ende wierp andermael voor (naer vele

omwegen) t'stuc van den paijs met den tijdorees, op t' welcke hij met

diergelijcke munte (alsvoren) betaelt sijnde, scheen hij sich seer te

altereren ende begonde seer heftich van groote dingen tot den oorlooch

noodich (volgens sijn oude gewoonte) te spreeckcn, waerop hem niet

schuldich bleven, jaa verstoute sich te seggen, dat, bijaldien hem tot

den oorlooch constringeren wilden, de nagelen ongebeneficieert blijven

souden, vermits alsdan geene manspersonen in hare huisen toelaten

soude te blijven, maer continueerlic in tlabuuren houden, ons met dien

bullebac meinende tot sijn opijnie te trecken en (noch wijders voort-

varende) dat, bijaldien ons den oorlooch so ernst ware, Gilolo, Tacomij,

Xula ende andre sijne plaetsen met bastant crijcvolck tot bewaringe

derselver alsmede hem, voor sovele tot sijn tochten nodich mochte

hebben, versien souden, welcke praetgens nevens andre meer wij met

goeder patientie aenhoorden, totdat het ons beurt (gelijc men secht)

wiert ende hem den mont stopten.

Eenen Qimalaha Castella ") willende bethoonen, dat mede wat te

seggen hadde, liet sich onder andre redenen ontvallen, dat het een oude

costume tusschen de croonen van Ternaten ende Tijdoor was, dat in

hare heftichste oorlogen somwijlen stilstant van wapenen maecten

omme haren adem te scheppen, wanneer hare cinderen onder den

anderen houwelicken.

Wij achteden onnodich op die loose praetgens veel te repliceren,

dewijle den Coninck niet meer en sprack, maer eijntelic met eenen

uuterlicken goeden schijn afscheijt nam,

Hicrvoren maecken mentie van seeckere resolutie, wegen t' schip

Orange genomen, t' is dan sulx, dat wij, alle hope van secoers langs de

custe van Celebes aen deen sijde stellende niet sonder swaer bedencken

van eenich ongeval (dat den Almogenden genadichlick verhoedt heeft)

en dewijle een goede pr.thije nagelen op teijlant Maqn. in voorradt

lagen, den 19 Martij den raadt beroupen ende in consideratie gegeven

hebben, sulx als bij de resolutie te sien staedt, gelijc mede t' gunt daer

op g'arresteert wiert, welcken volgende t' voorsz. schip den 23 do. naer

Maqn. vertrock,

Daechs tevoren (namentl, 22 do.) quamen ons eenige loopende ge-

ruchten voor, dat den Mataram de stadt Batavia gedestrueert, maer
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sich geen meester van tcasteel connen maecken, hadde. Wij quamen

den man te spreecken, die sulx uutgestroijt hadde ende die dien mor-

genstont van Tijdoor gecomen was, alwaer twee prauwen twee dagen

te voren aengecomen waren van Macassar, t' welc ons Hamsia dien

dach mede quam communiceren, seggende hen sulx door een vrouwe

gerapporteert te wesen. Wij gelieten ons, ofte hem volcomen geloof

gaven ende seiden, dat sodanige praetgens geen acht en sloegen voor

naerder certitudo ende meerder fundament. Conden naderhant wel

bespeuren, dat hij sich wadt onhebbelicker ende trotser als te vooren

toonde, waeruut U Ed. can afmeten, wat fundament op dien man te

maecken is.

Den sengagie van Gamconorra liet niet naer sijne boeren dagelix

uut garen te senden, die den 25de aen de vaste cust van Gilolo 22

Tijdoresen aengetroffen, 4 gedoot ende drie swaerlic gequetst hebben,

waervan naderhant noch eenen overleden is, waren alle tesamen qima-

lahas ende sengagis, daer den tijdorees seer in t' onvreden was. Wij

hebben grooten vlijt aengewent omme tot cennisse te geraecken, wat

Hamsia tot het beijveren van thouwelick mochte moveren en wadt sijn

oogemerck was ende sijn eijntelick (onses oordeels, doch t' selve beter

ende ghesonder onderwerpende) tot ons voornemen geraect en dat

door personen, die sulx wel becent behoorde te wesen, voornementlic

den 29 Martij met den hockom Ulabala ^°) in discoers gevallen sijnde,

swoer op den mossahaffij, dat den coninc ende den tijdorees haer in-

beelden, dat daerdoor sowel de Hollanders als de Spangaerden in den

toom sullen gehouden werden, waertegen (seide hij) eenige verresiende

onder den andren murmereren ende twee swaricheden voorwenden, te

weten dat de Hollanders die sinistre practijcken ende perverse proce-

duiren der tarnatanen nu eijntelic moede werden, hun forten lichten ende

haer ten proijc van de hare geoffenceerde vianden g'exposeert laten

mochten ofte den Spangrt. (gelijc d' apparentien niet cleen en sijn met

t' stuck van Taijouan) hunne craem packende ende gemelte Hollanders

sich van so een machtich viant ontlast siende, naer revengie trachten

mochte, dan niemant was so coen, die hem sulx dorfde voorhouden,

vermits geen tegenspreecken lijden, maer alles naer sijn eijgen humeur

uutvoeren ende drijven wil.

Pmo. April sondt gemelten Hamsia een statich praesent met een groot

gesleep van vrouwen naer Tijdoor om sijne beminde, van gelijcken



14 Juni 1629 1681

eenen expressen naer Maqn. om alle de te huis geblevene hoofden bij

hem te ontbieden om bij de aenstaende groote uutvaert van Saidijdijn te

wesen ende om den Bachander te nooden wiert eenen uut sijen raedt

gecommitteert, dan denselven heeft sijnen broeder (nu Capn. laot) in

sijn stede gesonden,

Den 2 do. wiert ons g'adviseert van het salvo arrivemt, des heeren

governrs, Lodestein in Bachan, weicken volgende datelic ordre stelden,

ten eijnde t' schip Orange op sijn E. ginge passen, dan quam des

andren daechs in compa. van gemelt schip voor Maleijen te reede ende

den 4 do. aen landt, waneer (volgens U Ed. commissie en ordre)

solempnelick g'authoriseert wiert. Den Almogende begenadige sijn E.

met sodanige gaven,, als tot so een important emploij ende wichtich

governo nodich heeft, t' Gundt sedert sijner E. arrivement tot ons ver-

treek voorgevallen sij, achten onnodich te verhalen, also niet twijfelen,

ofte sijn E. sulx bij sijne missiven ampel genouch is doende. Naer be-

hoorlicke transport gedaen ende afscheit van sijn E. genomen, sijn den

22 do. van Maleijen te seil gegaen ende den 24 daeraenvolgende op

Gnoffaq. wel aengecomen, stelden datelick ordre om de nagelen, bij

de comptoiren in voorraet sijnde, te schepen, waermede besich waren

tot den 12 Maij, wanneer met 355 bharen ende 55 cattij nagelen van daer

vertrocken ende den 21 do. voor t' casteel Amboina (Godelof) wel

g' arriveert sijn.

Doen in de ladinge lagen, wierden de 450 Rn. door des Conincs

saebohe hier op Batavia genoten, met nagelen betaelt. In timboceren

van de baij van Amboina vorsz. rescontreerde t' jacht Zeeburch, dat

met ons weder terugge naer de reede liep ende den 23do. sijne g'ordi-

neerde reise vervolchde, welcke verhopen, spoedich sal g'effectueert

hebben, vermits de Zuidooste winden t'seedert dien tijt wel door-

coelden.

Den 25 do. lichten ons ancker ende quamen den 29 voor Buton,

alwaer de Heer Commissr, Gregorius Cornelij met t' jacht de Hope

en de fluite Cemphaen een weenich tevoren aengecomen was,

Prmo. deser sijn van daer met onse drie seilen in zee geloopen omme

onse herrewaert reis te vorderen, des andren daechs passeerden de

Boqueronnes ende wierpen den 3 do grondt op 10 en 12 vadem. Den

5 do. was t' eilant Gicalion des morgens aen stuerboort van ons ende

106
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des andren daechs Luboc, wanneer drie seilen in tgesichte cregen, die

niet conden beloopcn.

Den 7 do, waren tusschen d' eilanden van Crijman Java, wanneer

bij het jacht Beverwijck quamen.

Dit is, Ede. Heere, in substantie, t' gunt t' sedert onse laetste advijsen

uut de Molucas in die quartieren alsmede op onse herrewaert comste

noterens weerdich voorgevallen is, weicker rapport wensten, U Ed, so

aengenaem ware, als het met eenen goeden yver gedaen is ende

gebieden ons voirders seer ootmoedich in U Ed, goede gratie, met de

hoochste gelucwensinge in U Ed. loffelicke regeringe.

Actum in tschip den Swarten Arent te reede voor Bata. desen

14 Junij 1629,

U Ed, ootmoedigen onderdan. dr,

Pieter Wagensvelt,

CCLXX, JAN LUCASZ. VAN HASSELT, BATAVIA 10 JULI 1629 ').

Remonstrantie overgegeven aen de E. Ed. Hr, Jan Pieterssen Coen,

Generael van wegen de Ho. Mo. Heeren Staten Generael in Oost India,

nopende de comportementen van Sr, Huyberto Vissnicht oppercoopman

in Parsia.

(Afgedrukt Perzië p, 295—299, Lees p. 296 r. 4 en 2 v.o., p. 298 r. 19

v.b. p, 299 r, 4 en 5 v,b, voor ,,de" ,,do.").

CCLXXI. JAN VAN HASELL, SOERATTE 20 JULI 1629 1).

Bij tgoet arrivement van de scheepen Utrecht, Tseepaert, Brouwers-

haven, Bommel ende Weesp, op 28 April passato van hier naer Batta.

vertrocken, verhoope U Ed. het ingeladene beneffens de bygesonden

advijsen al voor desen sult geworden sijn, waervan geen copie seynde,

doordien tselve veelvuldich (soo met gemelthe vloote als Engelsche

scheepen derwaert geseylt) geschiet is,

Desen gaet per via de Paliacatte, vanwaer tesedert primo Martij geen

brieven vernomen hebben, daer nochtans hertelijcken seer naer ver-

langen insonderheyt om van costij goede tijding te mogen verstaen,
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waernaer, hier tegenwoordich ledich sittende, alle ons wachten is,

synde nu hier den tyt, dat, soo men geit hadde, de incoop van cleeden

10 a 12 ten hondert avance te doen, die se, wanneer de scheepen

comen, duerder sullen syn, U Ed, expressen last ende ordre wederhout

ons, dat niet 80 a 100 duijsent gl. op intrest nemen ende deselve daerin

aenlegge ende noch soude het wagen een weijnichsken over mij te

nemen, aengesien de interesten soo ryckelijcken connen goet gemaeckt

worden, tenware mij in de jongste tijdinge van Batta. niet watt beswaert

en vonde, niet wetende, hoe d' oorloog met de Javanen mach een

eynde genomen, tstuck van negotie affgeloopen ende wat U Ed. dien-

volgens aengenaem off der saecke voorderlyck mochte sijn. De Engel-

sche behalven haer overjarige schulden nemen noch alle meer op tselve

ende all watt voorts byeen versameien connen, bestaende in peper,

grove linnewaten, salpeeter ende cattoene garen, meer souden noch

doen, bijaldien haer crediet verder strecken wilden, sal haer evenwel

niet falgieeren, tegen Desember comende een, twee ofte meer scheeps-

ladinge voor Engelant vaerdich te hebben, Aen credit soude het ons

rechtevoort niet mancqueeren, alsoo tgelt all tot minderen prijse, alst

de Engelsche wel opneemen moeten, becommen soude, maer sijn in

desen al verder in geseijlt, als wel vermeijnt hadde, want naer de

vloote affgevaerdicht, alle rekeninge naegesien ende overslagen

hebben, bevinde, dat al wat te ruijm geweest syn in tbesteden van onse

penningen ende affsenden van onse retouren, soodat U Ed. ordre soo

promptelijck niet en hebbe connen naercomen, ofte en sijn gedwongen

geweest 60 duijsent gl, op intrest te houden, twelck niet en is te reme-

dieren geweest, tenwaere de specerijen hier uijt de hant gesmeeten

ende ter ongelegener tijt tot geit gemaeckt hadden, twelck niet en

hebbe connen geraden ofte de Compia dienstich oordelen, maer nutter

de misslagen, die hierinne voor desen begaen sijn, te beteren ende om

sulckx te betrachten hebben nodich geacht alle de speceryen boven

nae Agra te seijnden sonder alhier met cleijne pertye te vercopen, hun

aldaer den marckt te stellen, waerdoor te wege gebracht is, de nagelen

hier in Suratte in corten tyt sijn geresen van 150 tot 210 mamoedijs

de man Surats, welcke tijdinge onse vercoopers in Agra al meer deucht

doen sal, dan de Compia, voordeel soude hebben connen trecken van

de penningen, die men, deselve hier vercoopende, daervan hadde

moogen maecken ende dan hadde het Comptr. Agra moeten stilsitten
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tot de comste der schepen, te spade om soo wel in aniel als salpeeter

yts sonderlings te verrichten, daer nu ter contrarie hoopen, tydelycken

ongeveer 100000 gl. in aniel ende salpeter tegen speceryen sal omgesett

sijn, behalven tgene alsdan noch hierinne sullen moogen verrichten.

Van cleden, als maer geit hebben, connen, eer de scheepen weder

naer Battavia vertrecken, genoechsaem gerieft werden, hoewel, als

rede geseyt is, vrij wat duerder, soo ist evenwel doenelijck, daeren-

tegen Agra (dewijle de saijsoenen van aniel ende salpeeter moeten

waergenomen sijn) nootwendich in voorraet versien dient, waertoe ons

de specerijen deses jaers seer wel te passé comen.

Tot noch toe heeft weijnich tijts gecesseert het overbrengen van

groote quantiteijt specerijen van de cust Choromandel herwaerts, dies

oock in Agra noch weijnich rijsing in den prijs desselffs gewaer ge-

worden sijn, waren volgens de jongste advijsen de nooten op 80, de

nagelen op 145 en de foely op 245 ropias de man achabaer '^) ofte 50 Ib.

hollants met goede apparentie welhaest hooger te dimmen, soo maer

den tijt verbeijden conden, twelck duchte, onse jegenwoordige ge-

legentheijt qualijck, sooveel als wel van noode waer, sal willen toelaten,

alsoo niet anders aen te tasten hebben, desniettemin, bijaldien voortaen

maer matelijcke pertije nae de cust gesonden wordt, in dese speceryen-

handel met goet beleijt van dien in toecomende alhier groote beternis

te verwachten hebben.

Ende om de groote ofte swaere oncosten, die men op de caffilas (op

ende neder brengende) onderworpen is, soo meijne eerstdaechs te doen

ondersoecken, ofte den salpeeter, een coopmanschap van groote

gewichte ende cleijnen valeur, de meerder pertie wat naerder by de

wercke soude te becomen sijn. In Amdabatt hebben tusschen de 5 a

6 duijsent man van 30 Ib. hollants doen beslaen, doch dit sal weijnich

van prijs met die van Agra differeren, dewyle tgene minder van vracht

sal comen te costen, bijnae sooveel te dierder wert ingecocht, doch

men onderricht mij, dat in seker plaetse ontrent Berampour (Ancoot

genoempt) goede pertije tot denselve pryse als in Agra soude te be-

comen syn, twelck, alsoo synde, wel twee derde parten van de wech

ende oncosten verscheelen soude, waervan corts sekerheyt hebben

sullen, in somma dat rekening maecke, van den salpeter ons gedeelte

wel becomen sullen gelyck oock niet min van alle het andere, tgene
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van hier begeren, soo maer tijdelycke de vloote met een goet capitael

ariveert, dat Godt geve.

Aengaende tstuck van Masilipatam was hier in teerst onder de

mooren vry veele seggens, ons soo seer moijelijck vallende om
seeckeren paspoort voor ofte op den naem van eenen Choodia Samas-

dijn Mahamet ^) wegen quantiteijt goederen, soo denselve ofte, nae

eenige seggen, sommige soudagers*) alhier uijt Pegu ende Atchien

souden te verwachten hebben in waerde ontrent 22000 pagoden, tot

haer door thart aenhouden ende instantelijck versoeck van den Gou-

verneur genoechsaem syn gedwongen geweest dien te verleenen,

hadden tselve seer garen geexcuseert, voorwendende, onse passé tegen

U Ed. ordre niets en vermochten ende over sulcx haer daermede niets

en conde verseeckeren, doch en heeft men ons niet in ruste gelaten,

voor ende aleer deselve van ons gaven ende deselve gehoort ofte nae-

gecomen werde, dit hoope, oock by U E. voor goet aengesien ende

ten besten geduijt sal werden, alsoo eenelijck de onse tot waerschou-

winge ende in toecomende erger te verhoeden geschiet is, tsedert ist

vrij stil geweest wtgeseijt verscheijde mompelingen, die soo onder de

haere wt diversche tijdinge vernemen, doch tnaeuwste seijt men

ons niet.

Wt Goa hebben seker tijdinge door eenen Italiaen in corte dagen

van daer gecommen, dat aldaer vaerdich liggen 4 galjoenen met

4 minder scheepen, niets aen ontbrekende dan provisie van geit ende

andersints wt Portugael ende alsdan maer volck op te stellen. Haren

viceroij soude met 5 galijoenen, waermede om herwaerts te comen op

wege geweest was, terugge gekeert ende nu dese geprepareerde

scheepen seer instantelijck in Malacca versocht worden om aldaer

tegen den Atchiender te gebruijcken, daer die van Goa niet toe ver-

staen willen, maer begeren deselve op dese cust te houden. Wat daer-

van worden wil, leere den tijt. Hiermede

Ed. Eerentfesten Manhaften Wijsen wel bescheijdenen ende ge-

strenge Hr. reverentelijck gegroet, de bescherminge des Alderhoochsten

bevolen, hem biddende U Ed. te willen verleenen voorspoet in

regeringe ende lanckwijlige gesontheijt ter saHcheijt, amen.

Op tNederlants Comptoir Souratte

adij 20en Julij Ao. 1629.

ende was onderteckent Jan van Hasel.
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CCLXXII. JAN VAN HASELL, SOERATTE 4 AUGUSTUS 1629 1).

Ed, Erntfeste manhafte wijse ende gestrenge Heer,

Tsijn weijnige dagen geleden U Ed. mijnen jongsten, waarvan t'

beneffens gaende copie is, over de Cust Coromandel toegesonden ende

daerbij tgepasseerde alhier te kennen gegeven hebben, tnaervolgende

gelieve sijn Ed. dan eenelijcke hem te laten dienen tot antwoordt van

dien, in dato 12 Meijo uijt Batavia ges. waervan ons de copia alhier

den len deser geworden is.

Eerstelijck ende ten voorneemsten gesien de ernstige recommandatie

van de Heeren Maijores ende oock U Ed. ordre ofte bevel wegen den

incoop van den salpeter, sullen tselve met allen uijterste vlijt trachten

naer te comen, gelijck U Ed. in onsen voorigen gelieve te sien, hoe al

van begin, soo in Agra als Amdabatt, ordre gestelt hebben, goede

pertije gesamelt wierde, gedenckende, off ons wel schoon middelen

gebraken ijts groots te verrichten, in plaets van still sitten, nauwelijcx

iets minder conde doen, als salpeeter coopen, daer doch niet veel

contant aen hangt ende soude wij ons in toecomende daervan versien

vinden, moste het saijsoen waergenomen werden, soodat U Ed, ten

besten gelieve te duijden, tgelt daertoe in Amdabatt van nooden al

voor desen op intrest hebben moeten nemen.

Op eenich ontsett van penningen over de Cust hebben ons niet te

verlaten, alsoo hier noch in Agra met trecken niets hebben connen

uijtrechten, 1000 pagoden hadde tot een preuve opgenomen om, gelijck

voorsproocken was, geit voor geit in Maslipatam aen de Engelsche te

betalen, waervan d' Heer Gouvr, Marten Ysbrantsz, schrijft, op de 700,

omdat se met Maslipatamse pagoden heeft moeten goet doen, 318 gl,

verlooren sijn, beeter ende met ongelijck minder schade connent hier

op intrest nemen, dewijl men ons tegenwoordich mettet geit naeloopt,

tot 1 pr. smaents presenteerende, t' geen de Engelsche ongaerne a IVè

doen willen, soodat niettegenstaende buijtten U Ed, goede meijninge

wederom in wat oncosten van intrest vervallen, ons sullen gewagen

beneffens tgelt tot opcoop van salpeeter van nooden oock wat op te

nemen om met de cleeden in voorraet te beginnen aen sulcke sor-

teeringe, die langsaemst gemaeckt en dickwils, gelijck men die wel

gaerne hadde, niet becomen connen, twelck nochtans niet en sullen

bestaen sonder wel verseeckert te zijn de interesten rijckelijck goet
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te maecken. Vrijmoedelycker soude noch in desen handelen, bijaldien

uijt U Ed, schrijven eenichsints hadde connen vernemen genegen te zijn

wederom een schip vooruijt naer Batavia (evenals Zeeburch voorleeden

jaer) te sullen moeten affvaerdigen, soo doch, als de gelegentheijt sulcx

toelaet, seer geraden achten, dat nochtans sonder cargasoen op voor-

deel te hebben niet connen doen, ofte behoorlijck te connen geschieden

ondoenlijck houde, sullen dan al soetgens beginnen ende trachten soo

met crediet ende weijnich opgenomen peningen de voordre negotie bij

der hant te nemen, opdattet weder niet (soo gelijck als loopende ver-

leden jaer geschiet is) te wercke gaen, willen hoopen en vertrouwen,

U Ed. ons met een treffelijck cargasoen ende contant tijdelijcke sal

doen assisteeren.

Ten dient oock wel geen swacke ofte cleijne vloote te sijn, want

bijaldien de Goasche scheepen haer met degeene, die se uijt Portugael

verwachten, comen te voegen, sullen aen desen cant machtich sijn, wel

wat sonderlings uytrechten ende op de Engelsen hebben ons gans

weijnich te verlaten, niet meer als tschip den Jonas van Bantam te

verwachten ende haer secours uijt Engelandt onsecker sijnde, doch

hoet met haer gestelt is, achte U Ed. beter als ons bekent te sijn, onder-

tusschen can niet bedencken, hoe de lust ende couragie hebben connen

haer soo diep ende noch dagelijcx dieper in schulden te steecken, daer

het niet te bedencken is, bij wat interval hare vloote soude connen

opgehouden ofte verhindert worden ende in sulcke gelegentheijt d'

alderuijterste versmaetheijt aen desen cant te verwachten hebben. T' is

mij leet, sComps, saecken in Taijwan ende Japan soo slecht affgeloopen

sijn, vreese grootelijcx, bijaldien de vloote uijt patria niet aengecomen

is, sijn Ed. goeden wil ons soo promptelyck te cecoureeren, als wel

noodich waren, eenichsints sal verhindert blijven.

Van de procedures tegen die van Maslipatam hebbe U Ed. hier te

vooren geschreven, hoe ver haer de mooren hier tselve aengetrocken

ende ovcrsulcx een pas genoechsaem affgedrongen hebben, doch mer-

ckende, hoe onder dies haer guijterije pleegen ende de onse in haer

deseijn vercorten mochten om sulcx niet meer subject te sijn, hebbe

door Sr. Vapoer de groote in Agra ons juste cause op tnaecktste doen

verthoonen, gedenckende, die eerst spreeckt, gemeijnlijck best verhoort

wert, waervan mij gemelte Vapoer in dato 29 Junij advijseert, te weege

gebracht heeft, hem een schrift ofte firman was toegeseijt, waerbij de
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groote ende soudagers hier verbooden wert haer in geenderleij man-

nieren met het stuck van Maslipatam te bemoijen ende ons hier wegen

sulcx ongemolesteert te laeten, hieruijt blijckt naecktelijck, de Gouver-

neur ende grooten 's Coninckx naem misbruijcken ende alle pertique-

lieren ofte allicht andere Mooren goederen sijn. Soo nochtans seecker

is, bijaldien in desen manieren eenich vat op ons cregen, onse quellagie

daerom niet te minder sijn soude, derhalve wel noodich haer met sulcke

ende dergel, middelen aen thoff voorcomen. tBegint sich dan soo hier

allenskens wat schoonder op te doen, noch hebbe tot noch toe, Godt

sij loff, de saecke inderdaett niet soo waer bevonden, als se ons in de

eerste beginselen wel sijn voorgestelt, tschijnt, dat moeten gelooven,

tgene ons schier als onmogelijck ingebeelt wiert, ons doen tegen dien

van Maslipatam de saecke meer vordre als schaden sal, exempel sta-

bileerende aen sulcke, die de Compa. soo merckelijck ende met schier

alle weerelts kennisse vercort hebben ende en conde, in tsoo uijtvalt,

tegen de bescheijdenheijt onses nieuwen Gouverneurs geen beeter stuck

te bedencken gegeven worden. Hoet ons met hem gaen sal, sullen niet

eer de vloots arrivement te recht vernemen connen. Twijffel doch even-

wel niet, ofte hier en sal in allen gevall meer reeden ende behoorlijck-

heijt plaetse behoudc, dan dat Suratte soowel als Maslipatam soude

behouven te verlaten, gelijck eenige wel naer de gunst, die se de

Com.pa, dragen, geschreven hebben te willen pronostiqueren.

Over ontrent twee maenden verscheen ons hier seeckeren Willem

Lambertsen Papendrecht, welcke op sijn reijse van Tranquebare naer

Maslipatam over lant gaende, overmits de onse tcomptoir aldaer ver-

laeten hadden, hem gevangen ende affgenomen al t'geene bij hem
hadde, nae groote moeijte ende quellinge is van haer los geraeckt ende

alsoo overlandt herwaerts gecomen, gemelte Papendrecht hebbe op

sijn versouck toegestaen mette eerste gelegentheijt weder naer de Cust

op Paliacatte te keeren, alsoo, naeckt ende bloot sijnde, voor hem hier

geen voordeel siet. Hiermede

Ed. Erntfeste manhafte wijse ende gestrenge Heer naer hem met zijn

Ed, gemale reverentl, gegroet, in de bescherminge des Alderhoogsten

bevolen laetten.

Op t' Nederlants comptoir Suratte desen 4e Augustij Ao. 1629.

Was onderteeckent U Ed. alle eer ende dienstschuld.

Jan van Hasell,
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CCLXXIII. PIETER NUYTS, KASTEEL ZELANDIA
14 AUGUSTUS 1629 M.

Ed. Genereuse wyse voorsienige seer discrete Hr,

U Ed. missive dato 24 April laestleden hebben t' syner tyt wel ont-

fangen. Daeghs naerdat de Hr. Putmans met de jachten binnen is ge-

arriveert ende ons sijn instructie ende comissie exhibeerde, hebben in

conformite desselffs ons gouvernement hem getransfereert ende over-

geleverdt, Godt de Heere biddende, dat alles mach gedeyen tot groot-

maeckinge Sijnes Heyligen naems, welstandt van de Compe. ende des

Heeren Putmans sonderlinge eere, Amen. Ende (want U Ed. des

heeren Putmans instructie mij secht te dienen tot beantwoording mijner

brieven) sal cortelyck, alsoo persooneel. overcomen ende elcanderen

('•nit Godt) mondelingen sullen connen spreecken, daerop by desen

dienen, als om, soo het Godt niet gelieffde soo lange bij leven my te

behouden, dat U Ed. daeruyt een ander gevoelen ende oordeel van mij

ende mijne directie becomen, als ick wel mercke, door eenige misver-

standt, quaet raport ofte wel passie opgenomen is.

U Edt. seght in den derden periodum, aldus luijdende:

Den E. Gouvr. Putmans etc.

,,redressere", dit dient om my verdacht te maecken, voorwaer my
geschiedt hierin ongelyck, ick provoceere op alle persoenen, die oyt

in den Raedt gecompareert hebben, hoe in desen vlyt ende neersticheyt

is aengewendt, ick hadde wel gewenscht, Uwe Ed. hier gestelt hadde,

watter versumt is te redresseeren, corrigeeren, opdat daerop hadde

mogen dienen.

,,verbetere" dat is voorwaer by mij dapperl, gedaen, wandt niet

alleen, dat ick in twee jaeren tyts de plaetse met hoochnoodige pack-

huysen ende wooningen versorcht hebbe, soo hebbe daerenboven t'

fort, dat bij yderen slaghregen onder de voete viel, een groot deel in

steen, die ick door mijne presentie niet sonder moyte in China be-

comen hebbe, geleght ende is noch groote partije in voorraet om alsoo

voort te vaeren, de visscherije, die voor mynen tydt weynich, jae by-

naer geen profijt gaff, in een saisoen soo beleijt, dat des Compes,

ganschen ommeslagh, soo te waeter als te lande, van de thiende twee

maenden is connen gespyst werden. De zyde, die door den Commandr,

de Wit op syn vertreck in Chincheo a 150 taylen contant betaelt, syn
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tot 115, 20 ende 25 th. ingecocht ende andere goederen naer advenant

ende, soo der dienvolgende wat is connen verbetert werden, wy ver-

trouwen daerop te hebben geleth, sooals voor Godt dencken te verant-

woorden.

„Ende alsoo niet weten connen etc.

,,in wat gestaltenisse men Tayouan vinden sal", Godt loff, in goede

gestaltenisse ende alles in behoorlycker ordre, soo ick niet en twijffele,

ofte sal U Ed. vuijt den Gouvernr, Putmans ende overcomende vrunden

verstaen.

„In alle occasien den dienst van de Compe. procurreeren", datselve

is altyt by my vlytich bemacht, jae alles in conformite U Ed. ordre, voor

sooveel heeft connen geschieden, als hierachter altijdt blycken sal.

Met dese jachten senden etc,

„ten besten menagieren". Hierin can men my niet reprochieren.

,,hoe qualycken veel goederen bevallen", t' is mij hertel, leet, ick

meynde, dat ick grooten danck ende eere behaelt soude hebben, dat ick

sooveel verscheyden waeren ende zydestoffen volgens ordre (in dato

26 Juny 1628 daer my gelast werdt in alderhande waeren des Compe.

penningen te besteeden, in rouwe syde, suijcker, goudtlaeckenen ende

watter oock vuyt compt, secht U Ed. daer) ingecocht ende affgesonden

hadde, nu sien t' contrarien, Godt de Heere jonne, mynen successeur

my daerin verbetere.

„Daer is veel gelts soo qual. besteedt", dit doet mij wee ende kan

niet bedencken, wat waeren dat mogen wesen, als een partije sydecous-

sens, die ick vinde, beneeden de ordinario prys gecocht hebbe, t' is

waer, daer isser 1500 p.ren, veel meer als ick er gaerne ingecocht hadde,

maer deselve syn hier in Seelandia door verscheyden coopluyden ge-

bracht ende niet by my in China opgecocht, nochte versocht te coopen

ende dese luyden haere waeren over see weder in China te laten

bringhen conde ick om den toevoer van alderhande coopmanschappen

te schynen niet te beletten goetvinden, dat alsoo om beters vdl by my
is gedaen, want soo den vaert op Manilha by de Chinesen dorste ge-

bruyckt werden, wy souden hier niet een paer voor ons eijgen gebruyck

becomen, als op ander jaeren is gebleecken ende de volgende apparent

sullen leeren, om dan, segge ick, dese luyden geen wanlust van dese

plaetse te geven maer met andere waeren oock herwaerts te locken

ende van grooter ommeslach ende contant te roemen, als wel inderdaet
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is, oordeelden de Compe. honorabelder die dese luyden aff te coopen

ende aen haere dienaers op de reeckeninge vuyt te venten, als die

weder te laeten retourneeren ende alhoewel middeler tydt niet naer-

liet een ider aen te dienen, dat de Compe. sulcken vijlen dinghen in

sulcken quantijteijt niet noodich hadde, syn der effenwei meer ge-

comen, als my aengenaem was, waerdoor oock bewoogen wirdt de

cooplieden ende schippers, die eenige contanten hadden, toe te staen,

daerin tselve mochten emploijeeren. lek hoope, U Ed. sult daerin con-

tentement hebbe, over de veelheijt der andere waeren hebbe ick aen de

Hr. van Diemen geschrevn. dat U Ed, twyffel ick niet, is gecomuniceert,

onnoodich dan te repeteeren,

Naer onse calculatie hebbe in Japan etc.

Daer is naer Japan versonden aen

cargasoen pr. Erasmus f. 111953//14//8

pr. Woerden f. 107398//17

pr. Heusden f. 191511//4

synde t' samen f. 410863//15//8.

Van meer scheepen werdt by de Chineesen, die vuyt Japan comen,

niet vermaent, sulcx dat tschip de Vreede in Siam aparent is overge-

bleeven ofte verongeluckt (dat Godt verhoede) oftewel eyndel. de

tydinge valsch. Welcke cargasoenen, soo een cento gcavancecrt had-

den, acht tonnen gouts souden beloopen, waervan gecort sullen moeten

werden de oncosten ende vertimmeringe van de scheepen, als oock de

goederen, laeckenen, carsayen, bayen etc. die beswaerl. tegens contant

vercocht werden, maer jegens cooper, campher etc. versedt werden, als

vorders den eysch der houtwercken als anders voor dese plaetse,

sulcx dat ick meene, niet veel over de 5 tonnen gouts in contant sal

connen retourneeren behalven de groote quantiteyt coper, die t' voor-

gaendc saysoen te ontfangen noch vuytstondt,

Naer den Admirael van de Chineese Roovers etc.

,,ende alsoo meenen t' selve een schaedel. contraqt", den tydt salt

leeren, ick ende den gantschen raedt hebben t'contrarien geoordeelt.

Iquan heeft door veele occupatien tot noch toe seer weynich op tnieuwe

contracqt geleverdt, doch syn in Julio 2 synder joncken met syde,

geimber ende andere waeren gecomen om die te leeveren, daerom den

gouvernr. Putmans sulcx te kennen gevende ende, ofte syne E, op U Ed,
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ordere geleth hadde, affvraagende, gaff tot antwoordt, dat met den

Raedt niet conde goei vinden, vooralsnoch Iquans coopman d' annul-

latie des contracqts aen te seggen, maer dese goederen bij provisie

onder mynen naem te ontfangen, totdat selffs persooneel. by Iquan in

de Reviere van Chincheo ofte een synder gecommitteerden mochte ver-

schynen om alsdan naer bevindinge van saecken te doen naer behooren,

800 ende gel. U Ed. vuijt de resolutie sal gelieven te beooghen.

„Directelyck strydende jegens ordre", Ed. Hr. naerdat U Ed, over de

becominge des liberen handels by missive 26 Junij 1628 naer der lengte

gediscoureert haddet, stelt onder anderen aldus: ,,Maer soo de roovers

de Chineesche coopluijden een liberen en onbecrompen vaerdt sonder

onderscheijt op Tayouan gedoogen ofte ons selven alderhande coop-

manschappen tot civilen prijse aldaer toebringen wilden, dat men in

sulcken gevalle sich stille ende neuterael soude mogen houden sonder

sich met d' een ende d' ander, t' sy roovers ofte Coninckx grooten,

te vermengen, totdat men sage, hoe hun de saecken in tConinckrijck

van China schickten" '), dese ordre becomen hebbende, is in conformite

de resolutie getrocken dato 12 Augusty Ao. 1628, U Ed. voor desen

toegesonden. In de Reviere van Chincheo comende ende de saecken

ons naer wensch luckende, is ten anderen de resolutie van den pmo.

octobr. gearresteert, waeraff U Ed. voor datum van gel. is copie ge-

sonden, by dewelcke de raden onderaen getuygen ,,een ider van den

Raedt verclaert hierneffens naer syne beste kennisse, den meesten

dienst van de Compe. ende intente van de Ed. Hr. generael naest ge-

trocken ende gearresteert werdt", soo hierinne by mij ende den Raedt

is gemist, gelieft het door onse goede meyninge ende trouwe iver, dien

daerin is aengewent, te verschoonen ende excuseeren,

,,connen t' selve niet approbeeren", daeromme hebbe ick de voor-

sichticheyt gebruyckt, dat U Ed. approbatie ofte detestatie daerinne

gestipuleert staet, Iquan, meene ick, souckt geen approbatie, want nu

werdt hy onleedich gehouden ende beledt andere plaetsen met syne

waeren te besoucken,

,,begeere oock niet dat U E. sich daeraen binde" tot dien fijne hebbe

het origineel contracqt van Iquan aen den Hr. Gouvernr, Putmans

gelevert, aen den coopman van Iquan t' selve leverende, is t' contracqt

geannuleert ende staedt Sijne E. op syn geheel, effenwei vindt syne Ed.

t' selve voor alsnoch niet goet, present is den Gouvernr. in Chincheo,



14 Augustus 1629 1693

wat voordeel in dit troubel water ende invasien van Quitsicq syne E,

sal doen, sal ons den tydt openbaeren.

Met de lacagie compt etc.

„ten tijden als den peper 20 Taijl geit", dit is voorwaer eenen notoire

onwaerheyt, die eenige seer geringe Chineesen (doch op Batavia in

groote estime) U Ed. om plasdanck te behaelen opdringen. Alle, die

met my in China geweest syn, weeten t' contrarien, jae dat den peper

lange ende tot op tlaetste is blyven liggen, aen niemant anders als

Iquan connen vercocht werden, gelyck de Heer Putmans nochte de drij

joncken, van Java gecomen, tot noch toe oock niet hebben gedaen, my
is goede pr.tije van den Commandr. de Wit getransporteert ende noyt

connen een greyn aff vercocht werden, hoeveel te meer afftreck be-

hoorden die nu te hebben, nu dit sayson geene Chinese joncken costy

syn geweest. Die ick aen Iquan vercocht hebbe, is niet tot 11 maer 15

vercocht ende soo oocq goet gedaen, maer een veel andere saecke ist

300 picol tot 15 Ra. als 2000 picol ende dat dry jaeren naer den anderen

all Ra. te vercoopen. Den tyt can winste oock verlies geven, princi-

paelyck soo der eenige joncken vuijt China costi verscheenen hadden,

diergel. exempelen hebben wy dagelycks in tvaderlandt selffs oock

aen peper, noten, folie, suycker, salpeter, nu effenwei, wanneer den

Gouvernr. Putmans goet vindt, staet op syne vrije voeten ende is van

tcontracqt ontslaghen.

De zijde is te diere gecontracteert etc. Ick hebbe die 20, ten minste

10 tayl betercoop gecontracteert, als by myn voorsaeten eenige jaeren

lanck is ingecocht. De Hr. Carpentier heeft den Commandeur de Wit

geordonnt. dat wanneer eenige particuliere coopluyden pp haeren

eygen risiqo die hier brochten, dat 150 Th. daervoor soude betaelen,

Ick hebbe daertegen goede partije tot 115 jae 114 Th. ingecocht, van

den incoop mynder voorsaeten wel 35 th. op ider picol verscheelt.

Godt jonne, de Compe. noijt erger incoop als ick geprocureert hebbe.

De suyckeren syn mede veel te dier. Niet dierder, maer betercoop

als mynder voorsaeten, want de witte ende bruijne onder den anderen

tot 2 ende meest tot 2V2 Rn. syn ingecocht, als blyckt by de boucken,

ick hebbe niet als blancke besprocken, nu is immers het onderscheijt

van blancos, mascobodos ende panillas kennel.

De quantiteyt van den geconfiten gember etc.

„De quantitteyt is te groot", de Ed. Hren, Bewinthebberen eijschen
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by den laesten eysch voor Nederlandt alleene 50000 Ib, Persia, India

ende Japon sal lichtel, de reste verswelgen, Sr. Neijenroode bij synen

eysch, mij, in Firando synde, overgelevert, recomandeert 3000 stucx

witte gilims ende 600 roode jaerlycx te seijnden ende seght, dat de

witte soo begeert syn, dat, als de Portugesen 20 cassen stoffen

bringhen, de 10 ten minsten van die sorteeringe syn. U Ed. eyschen

jaerlycx 150, sulcx dat ick niet can sien, te veel besproocken hebbe.

„De gember van Chincheo is oock niet dienstich", alle degeenen, die

cyt van hier gesonden, is Chincheo ende niet Cantons goet geweest.

Desen is niet dienstich ende geenen can men vooralsnoch niet be-

coomen, sulcx dat daervuyt soude volgen, dat men geenen soude

behooren te seinden twelck my noyt is aengeschreven, nochtans weete

ick seecker, dattcr geen waere is, daer de Compe. meer aen can profi-

teeren ende van de deucht hebbe ick (onberoempt) soo goeden kennisse

als imandt in India,

Insonderheyt hebben wij Nuyts etc.

„door een geaposteerden alleen", als het anders conde geschieden,

ben ick van diergelycken gevoelen ende lange ja op den tydt mynder

arrivement alhier daervan geweest, als blyckt vuyt volgende missive,

aen den Hr. ende Ridder Schotte '), Burgemeester ende Bewinthebbr.

tot Middelburch geschreven ende, hebbe ick wel onthouden, oock aen

den Hr. Hans Sweers^) tot Hooren ende andere: ,,Aengaende den

handel op China, denselven vinde vrij op lossen ende twijffelachtigen

voet gestabileert, de Compe. is van den gouvernr. van de provincie

Hoccheo met eenen coopman, Simsou genaempt, te negotieeren toe-

gestaen, denwelcken sy haere penningen hiertoe telt ende overlevert,

die daermede naer China gaet om zyde ende andere waeren te coopen

ende retourneert daermede bynaer, wanneert hem oocq goetdunckt

ende gelieft; andere Chinesen werdt niet toegestaen m.et haer vaertuijch

ende coopmanschappen herwaerts te comen als alleene met een

weynich ververssinghe ende soo lange alle Chineesen niet gelicentieert

werdt met zyden, zuyckeren, gember, zydelaeckenen, porceleynen etc.

herwaerts te comen ende met haer negotieeren ende sal de Compe.

tot haer oogmerck geraecken, nochte de profijten, die anders vuyt soo-

danigen vrijheijt staen te redundeeren, niet trecken. Actum Tayowan

13 July Ao, 1627". Maer, Ed. Heer, U Ed. ende de Compe. werdt hier

niet bepaelt met één alleen te negotieren, maer (f geene niemant onser
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voorsaten oyt hebben connen bedingen ofte becomen) werdt den

Combon, immers synen dienaer, een igel. met syne eygene joncken

herwaerts te moghen comen geconstringeert te moeten gedoogen, want

aldus luyt het artickel „voorders is geconditioneert ende besproocken,

dat alle coopluyden met haere eijgen joncken naer Zeelandia neffens

alle coopmanschappen sonder onderscheyt sullen mogen vaeren sonder

door myne soldaten eenichsins in haere voyagien ofte goederen ver-

hindert te werden ende die met myne joncken willen haere goederen

overstieren, sullen daertoe, mits betalende behoorlycke vracht, ge-

licentieert werden" ") .Voorwaer, wanneer ick dit poinct niet sonder

groote moijte vastgestelt hadde, waervan U Ed, ende de Compe, d'

effecten dagel, genieten, docht my ende den Raedt, dat het wit van U
Ed, ende mijn begeeren voldaen was, want wat werdt er meer gedesi-

reert als even dit? Alle U Ed. brieven slaen daerop, niettemin gelieft

U Ed. hier te seggen, „wat Sijne E. beweeght heeft contrarien onse

ordre te doen, connen niet bedencken",

,,In sonderheyt meenen wij qualijck gedaen, dat den broeder", hoe

het gecomen sy ofte niet, dat namentlyck de particuliere overgecomen

Chineesen t' meerderen deel van U Ed. ordre ende instructie, den

Gouvernr. Putmans gegeven, bekent is geworden, can ick niet weten,

want, voor mij copie desselffs van den gouvernr. is gegeven geweest,

is den broeder van Iquan by my gecomen ende te kennen gegeven, dat,

aengesien hy van de overgecomen Chineesen t' contract, door mij met

syn broeder aengegaen, niet geratifieert werde, verstaen hadde, hy hier

dan oock als een ostagier niet langer noodich was, dienvolgende ver-

socht, dat hem d' Hr. Putmans weder te keeren wilde licentieeren,

twelck ick den Gouvernr. daetel. aensegde, waerop antwoorde, dat

met den Raedt daerover soude advyseeren, doch oordeelde best te

wesen, dat met dubieuse antwoorden hem soude ophouden, totdat

selffs eenmael in China was geweest, als vooren op stuck van de

anullatie geantwoordt hadde.

,
.Hierover bevelen U E, ernstelijck", voorwaer geen mensch sal

getuygen, sulcken volck hier by mij geleden syn, maer wat meer is, die

maer met simpele woorden des Compes. standt alhier geoffenceert

hebben, hebbe ick niet ongestraft gelaten, als ick sulcx, des noot synde,

sal probeeren.
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Voor desen heeft Nuijts geadviseert etc.

„dat Simsou aen de Compe" wat ick U Ed. pr. myne missive dato

26 Octobr. 1628 daeraff geschreven hebben, oordeele nu noch sulcx

de waerheyt te wesen ende om te bewysen, dat ick niet al te lichtvaer-

dich daerin hebbe gelooft, dient het naervolgende, dat my daertoe be-

woogh, eerstel, de mondelinge verclaeringe van Srs. Van der Hage

ende Hooman beyde geloofwaerdige persoonen ende coopluyden in

de logie, ten anderen dese resolutie ,,Ende alsoo gemelte Simsous

dienaers alsmede andere coopluyden een goede quantitteyt zyde aen

de Compe. gelevert hebben, daervooren men henluyden vooralsnoch

geen behoorlijcke satisfactie (door schaerheyt van penningen en sandel-

houdt) [hiaat] werdt voor geraetsaemst geoordeelt hun alhier op te

houden onder prctexts, dat de E. Hr. Commandeur de Widt naer China

gaedt en syluyden derhalven soo lange hier moeten blijven, op hoope

dat ondertusschen eenich secours van Japan becomen, waermede de-

selve mogen voldoen. Onderstondt Gerrit Fred. de Wit, Johannes van

der Haage, Daniel de Boucoij, Jacob Hooman, Frans Loncke"), Lam-

brecht Jeronimus '), Daniel Wolff*), Andries Therij"), datum 25 8tbr.

Ao. 1629". Ten derden dese naerdere „overmits pr. dicto den Vreede

de somma van 78000 realen van achten becomen hebben ende dat de-

sclve capitael in dese occurentie met meerder seeckerheijt naer China

als met joncken can gevoert werden is derhalvn goetgevonden 70000

rln. daervan mede te nemen om deselve aen onsen coopman Simsou tot

opcoopinge van rouwe syde ende andere coopmanschappen te behan-

digen ende eyndelingen, dat de Chinese coopluyden aen wien de

Compe. ontrent de 60000 Rn. schuldich is, in Tayouan blijven, totdat

van de custe van China advys sullen becomen ende dat de fluijte Edam
vuyt Japan sal gearriveert sijn, met welck een goet capitael verwach-

ten, daermede gemelte coopluyden mach behoorlijcke satisfactie ge-

schieden. Actum in tjacht Erasmus ter reede buyten t' gadt van Tay-

ouan den 30 8tbr. 1627, onderstondt Gerrit Fredericx.z. de Wit, Joh.

van der Hage, Jacob Spanjardt, Daniel de Boucoij, Jacob Hooman,

Abraham de Boys, Lambt. Jeronimus, Frans Loncke, Daniel Wolff,

Michiel Galiaert"), Nicolaes Jacobsz. ^^)", voorwaer een seer schoone

geraisoneerde resolutie. Soo ick eenen soo moetwilligen misslagh be-

gaen hadde, ick duchte, op huyden noch te verantwoorden soude syn

70000 Rn. van hier naer het perijckel te transporteeren, daer 60000
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aen de coopluyden, die naer laten wachten, schuldich was. Soo die

hier hadden bctaelt geweest, de Compe. quame by Simsou niets te

cort, daer apparent nu 50870 Ra. verliesen sal, nu, de occasie sal eenmacl

verschijnen hier off t' sijner tydt eens breeder te spreecken. Ten vier-

den, syne E. missive aen my geschreven, aldus luydende „Naerdat

29 Octobr. met de jachten Erasmus ende den Haen van Tayouan ge-

scheijden waeren, is ons des nachts t' schip den Vreede, comende vuyt

Japan, gemoet, met denselven syn wy weder onder t'noorderryff

buyten Tayouan geloopen ende gesedt, alwaer wij vermits de cortheyt

des tydts goetgevonden hebben neffens den Vreede onse voorgenomen

reyse naer de Cust van China te vcrtrecken ende aldaer in den Vreede

de ingelaeden cargasoenen van tjacht den Haen ofte Erasmus over-

geven, alsmede 70000 reaelen mede te nemen ende aen Simsou tot

opcoop van syde ter handt te stellen" ende een weynich lager „Wij

hebben Simsou 66500 Realen ter handt gestelt en heeft ons vermits de

cortheyt des tyts (oock niet te vooren gewaerschout synde) niet meer

als 8150 catty zyde nu gelevert, die wy met den Vreede nu meede-

neemen ende de resteerende sullen de jachten, wedercomende, naer

Tayouan nemen, ontrent de 60000 reaelen waere de Compe. aen de

Chineesen op Tayouan voor geleverde zyde te quaet, Godt geve, dat

haest ontsedt come ende sy betaelt werde, opdat de Compe. in geen al

te quaden geruchten geraecke. Actum 13en Novembr. 1627 in tjacht

Erasmus ter reede voor Aimoy, onderstondt Gerrit Fredericsz. de Wit"

ende ten laesten, de overeencominge van dese somme met t' geene ick

tot noch toe hebbe betaelt, namentlyck op 26en Decembr. Ao. 1627 aen

Sintoan'-) ra. 2838
'/s

Kungou ra. 1660'/^

Janctingh ra. 15083/8

Indiock ra. 24133/8

Sidnia ra. 1950/2

Soyongh ra. 7846%

Techidt ra. 285V8

Hoytsee ra. 723^ 'tsaemen Ra. 185753^

Ao. 25 April aen Simpaan Taijl. 366//9//

Ingsoan Th. 722//6

Tinpee Th. 228//8//5 Ra. 1258

107
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17 Mayo aen Canou Th. 344//9//-

20- Tsuntai Th. 638//2//5

30-Tkistan Th. 530//1//4

-Kenthan Th. 649//7//5

Leguan

16 Junij Toukingh

21 do. Sintien

Ra. 277743/8

Nu hierbij geadjungeert, tgeene desecoopluijdencomen

eyschen, namentl Ra. 31783'/2

Ra.
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dato 5en October 1628. Godt loff, de Compe, is van myne vuytgestelde

penningen ten naesten bij voldoen ende van Iquan ten vollen, dienvol-

gende sal van mij niet connen geseght werden (als ick U Ed. by voor-

gaende staet bewesen hebbe, mijne voorsaeten daerinne gesondicht

hadden), dat ick ƒ 66111//16//10 per quaede schuit gemaeckt hebbe.

,,Twelck al t' geit was, dat hij hadde", groot abuys, want op myn
affscheydt 8000 Ra. in Tayouan gelaeten hebbe, als by resolutie van 14

Augusti blyckt ende hebbe vuijt China (naer myn best onthout) noch

over de 3000 ra. weder gebracht, sulcx dat het in tgerincxte niet en is

geschiet, als U Ed. meenen, tot grooten naerdeel van de Compe.

Om vorder ende meerder schaeden voor te comen etc.

,,om vorder ende meerder schaaden", voorwaer dit wert seer t' on-

rechte gestelt, want daer is geen schaede geschiet.

,,bevelen U E. wel expres geen geit noch goet", sulcx is mij noyt

geordonneert, ick soude grootelijcx twyffelen, dat het stricktel. bevelen

de Compe. in den handel wel hinder causeeren sal, den tydt sal de

waerheyt leeren. De Heere Godt geve, U Ed. tot syn voorneemen daer-

door come.

,,gelijck voor desen mede bevolen hebbe", Ed. Heer, t' geene U Ed.

bevolen heeft, hebbe ick met den Raet promptel. naer occasie, tydt

ende gelegentht. (ende naer den dienst van de Compe. sulcx verheijst

heeft) naergecomen.

D' Hr. Nuyts seyt, dat wy dienen etca.

„te ordonneeren" dit is, alsoo principaelijck siende hierop, als volgt,

eerstel, dat dit just meestal nieuwe vrye handelaers ende trafficanten

waeren om den handel te vorderen ende doen wackeren ende ten

anderen de verclaringe die mij Srs. vandn. Hage ende Hooman daervan

hadden gedaen, hoe naementl. deser luyden syde op Simsous naeme

wel gebouckt was, maer haer in tparticulier toequam. Anders ben ick

soo plomp van verstant niet, ofte can wel oordeelen, nu de Compe. soo

grooten somme by Simsou te cort compt, dat men dese luyden voor

antwoordt simpel, maer heeft te geven, dat de Compe. haer niet en

kent, haer naemen niet gebouckt en syn ende sij dienvolgende van de

Compe. niet haere betaelinge maer wel van Simsou mogen ende moeten

vorderen, waeromme ick tot betalinge uyt myn privé oock niet hebbe

willen verstaen, maer U Ed. daerover adverteeren. Soo de Compe. haer

maer wil veinsen niet dese luyden, maer Simsou, voor den proprietaris
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van deese syde te kennen, gel. sy dat doen can, in eeuwicheijt hoeft men

dese luyden niet te betaelen, maer ofte t' selve den handl, niet wel

grootelijcx mochte verhinderen ende verswacken, soude sijne conside-

ratie hebben ende oock soo en weet ick niet, ofte U Ed, selffs, de waer-

heyt hiervan vernomen hebbende, daertoe soudet inclineeren. Wat
ruijsie ende moyte de Heer Putmans met dit volcxken gehadt heeft,

sal U Ed. vuyt sijne missive ende resolutie gelieven te verstaen.

Ondertusschen sal U E. mede niet loeten naersticheijt te doen, dat is

by mij noyt naergelaeten, getuyge can daer van wesen myne missive,

dato 26 8br. U Ed. toegesonden ende t' contracqt, met Iquan aenge-

gaen. Hebbe ick niet, wanneer de Compe. 26000 realen met t' jacht

Westcappel ende t' gansche cargasoen verlooren heeft gehadt, sulcx

daerin gearbeijt, dat het costeloos ende schaadeloos is gerestitueert?

Verscheyden op Batavia hebben toegestaen etc.

wat ick over desen periodum te seggen hebbe, soude te lanck vallen,

verheyst een bysonder discours, gelyck ick aen de Ed. Hren. bewint-

hebbers op myne thuysreyse (met Godes hulpe) toegesecht hebbe iets

wat te consipieeren ende, wanneer ick by U Ed. come, soot U Ed.

gelieft, sal t' selve mondelinge vertoogen.

,,Door vrundtlyckheyt" "), dat hebbe ick (sonder roem) beter beher-

ticht als ymant mynder voorsaeten, getuygen syn daervan alle Chineese

coopluijden, die U Ed. voorgenomen hebben daerover oock te schryven,

de wilden van dit eylandt, de geestelycke persoonen alhier ende alle,

die eyndelyck mijne conversatie hebben moeten frequenteeren.

Tot vermeerderinge van den handel etc.

,,ende t' vaerwaeter gansch onveyl hielt" U Ed. gelieve myne missive

dato 4 february laestleeden te doen resumeeren ende sult bevinden,

datter staet, dat de coopluyden schroomich waeren ende niet wel dorsten

door syn swermen overcomen. Niemant sal met waerheyt getuygen,

dat t' sedert 8tbr. laest tot op po. Augusti 1629 een eenige joncke van

Quitsicq nochte van eenich roover, herwaert comende ofte naer Chin-

cheo tendeerende, beschaedicht ofte genomen is. In December is Quit-

sicq vuyt Aimoy gevlucht ende soo haest fugityff is geweest, hebben

syne vrunden versocht, dat ick hem eenen vrybrieff ofte pas soude

verleenen, affirmeerende niet vuijt Aimoij om te rooven, maer door

miscontentement te syn gevlucht. Soo hem daerbij toegestaen werdt

hier te mogen comen, soude sich tot rooven oock niet stellen, maer de
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waepenen nederleggen, waerover hem met advijs van den Raet sulcx

toestont, luydende de resolutie aldus: „Aengesien eenige Chineesen

versocht hebben, dat Quitsicq, Chinees roover, voor weynich tyt vuyt

Aimoij gevlucht synde, herwaerts hem te mogen vervougen litentiae

ofte remis gegeven werde, verhoopende, sulcx obtineerende, dat daer-

door vuijt de see gelockt soude werden, is by Pr, Nuyts ende presenten

Raedt, overdenckende, dat soo gemelte Quitsicq eenige victorie op

het Rijcke van China ofte desselffs ingesetenen quaem te becomen,

tvaerwaeter tusschen Chincheo ende hier onveyl mochte maecken etc.

de Compe. indervougen eenichsins van dien handel frustreeren, immers

periculeuser maecken, maer dat gemelte licentiae niet alleene buyten

prejuditie emaer tot dienst van de Compe, can gegeven werden, is den

supplianten haer versouck toegestaen onder reserve ende conditie, soo

in tvluchten vuijt Aimoij de Compe, ergens in hadde beschadicht, t' selve

synder aencompste behoorl, sal repareeren, Zeelandia 3 January 1629,

present Pr, Nuyts, Nicolaes Couckebacker "), Jacob Hooman, Aris

Cornelisz. Groes ^®)
, Reynier Claesz, ^")

, Pieter Hendricksz. Spie-

ringh^'), Adriaen vander WeP*), Andries Therij", Indervougen dat

vuijt dese resolutie genouch blijckt, dat het vaerwaeter door hen noyt

is onveyl gemaeckt geweest,

,,sonder dat syn E. daertegens ijets dede, niettegenstaende", t'

schindt, dat U Ed. hier van intentie syt, dat ick alle roovers sonder

onderschei] t soude verdrijven, Soo een ampelen last hebbe ick vuyt

U Ed. missive niet connen verstaen, maer ter contrarien, dat ick my
jegens de roovers in tfaveur des Rycx, voor ick hadde den vrijen liberen

handel volcomentlyck becomen, in vyantlycke posture niet stellen

mochte, des Compes, volck ende scheepen risiqueeren, ,,voor d' obtenue

(seght U Ed, vorders) van soodaenigen handel begeeren niet, U E, sich

tot der Chineeschen assistentie jegens de roovers engagieeren sal",

hoeveel te minder jegens diegene, die ons vaerwaeter niet molesteeren

ende op een groote distantie en geraecken, daerenboven in conformite

van de voorsz. Resolutie hebbe ick Quitsicq desen pas verleendt:

„Quitsicq, Chinees cabessa van een partye volck ende joncken, synde

voor desen vuyt Aimoy gevlucht ende als tegenwoordich Tamsoa on-

trent t' eylandt Lamo, w^erdt op tvoordragen ende versouck eeniger

syner vrunden, alhier in Soulang woonende, toegestaen ende gelicen-

tieert, dat persooneelyck liber ende vrij herwaerts mitsgaders alsulcken
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joncken mach comen als geraetsaem vindt onder conditie ende reserve,

dat soo gemelten Quitsicq in tvluchten vuijt Aimoij de Compe. eenigen

interest ofte schaade toegebracht hadde, tsy in taffheyndich maecken,

ontvoeren ende ontneemen van Iquans joncken aen eenige zijde, geim-

ber, suijckeren, stoffen ende andere coopmanschappen in eeniger wyse,

dat t'selve ten vollen met costen, schaaden ende interesten sal ver-

goeden ende rcstituteeren ende opdat voorsz. Quitsick van onse goede

intentie ende meyninge hem verseeckert ende gerust mach houden,

hebben hem ten fyne voorsz. desen onsen pas ende vrijgeleijde ver-

leendt, gelast ende ordonneeren mits desen alle, die haer in den dienst

van de Vereenichde Oostindische Compe, verplicht vinden, desen onsen

pas gem. Quitsicq onverhindert ende [on]gequets te laeten gebruycken

ende tot ons herwaerts comen ende hem (des versocht synde) in alles

te assisteeren,alsoo wy sulcx ten dienst van de Compe. noodich ende

oirbaer vinden, gegeven 3 Janearo Ao. 1629 in Zeelandia, onderstondt

Pr, Nuijts", Nu Ed. Heer, sal ick met mynen pas een ider sulcx gelasten

ende selffs aen d' ander syde (voor mij en blycke fraude, deselven sub-

reptyff ende obreptyff '"") becomen te hebben, oftew^el ick en hebbe

antwoorde) hem aengrypen? Non figura litterarum sed oratione quam

exprimunt litterae obligamur (D, de oblig, et acti. par, 38) ^^) seght den

text, wat tydt is mij hiertusschen tot 4 Febr, meer als een maent ge-

geven? Was my niet, eer ick antwoorde conde becomen, veel langer

noodich? oock wiste ick wel by experientie, dat voor jachten ende

scheepen in een Noorder mousson beneedengaets te cruysen niet doene-

lyck was, ofte ick soude myne gantsche macht hebben moeten derven,

als aen den Commandeur de Wit was gebleecken ende by aenstoodt

van vyandt, hoe soude ick sulcx hebben connen verantwoorden?

„twelck wij de Compe. seer schadel, oordeelen", dat werdt soo ge-

oordeelt, maer tsal noyt beweesen werden, want t' vaerwaeter is noyt

ongeveyl geweest selffs niet op de compste van de Hr, Putmans, als

sijne E. apparent sal schrijven.

r' soude wel connen gebeuren, dat het geraeden etc.

,,beneffens des Conincx macht", Ed. Heer, hier is U Ed. intent, dat

ick met des Conincx macht de rovers soude verdrijven in sulcken vou-

gen, dat daervuyt alsvooren den vrijen liberen handel mochte ontstaen.

Van des Conincxwegen ben noijt daertoe versocht ende soo ick sulcx

alleene gedaen hadde, soude ick niet van U Ed, vidt hebben gemist?
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ende hoe soudc ick sulcx alleene hebben connen gedoen, daer nu noch

4 cloucke jachten tot de twee, die ick hier gehadt hebbe, bygecomen

sijnde, gesecht wcrdt, dat men de macht sufficant houde te sullen wesen

t'selve te effectueeren, voorwaer veel minder was sy dan daer voor te

houden, van te vooren? nagado^ov.

„Soo de occasie voorcompt" die is my noyt verscheenen, want ben

daertoe noyt versocht.

Tverdryven van de Roovers ontrent Tayouan etc. hieraff sullen in

tbelooffde geschrijff ofte (soot Godt toelaet) mondelingen met U Ed.

spreecken.

„daervan de incompste voor desen", niet als by mynen tyden.

„sooveel bedrough dat t' garnisoen" niet alleene f garnisoen maer

oock den gantschen ommslagh te waeter ende is te hopen, datter jaer-

licx (soo der maer vigilantie in gebruyckt wert) by de Heer Putmans

sal connen geavanceert werden.

Ten hoochsten sy U E. gerecomndt. beter als voor desen etc.

„beter als voor desen" verstaet U Ed. beter als voor mynen tijdt, soo

hebbe ick hier niet tegen, maer meent U Ed. beter als ick gedaen

hebbe, soo geschiet my voorwaer hier in ongelyck, want ick de zyde

(waerin t' gros van den handel consisteert), die myne voorsaeten tot

140 ende 150 gecocht hebben, tot 126, 125, 123, 120, 115 jae 114 be-

comen, cant de Hr. Putmans naerdoen, t' sal Syne eere (hoewel het de

myne schindt te verminderen) vermeerderen.

Soo lange de cust van China door onse scheepen etc.

,,by onse scheepen bevaeren is" wat mijne voorsaten versumpt

hebben, can my (naer rechten) niet beswaeren ende my is noyt sulcken

last als met groote restrictie gegeven. U Ed. seght aldus: „ende alsoo

dese vloote expresselyck gesonden werdt omme de roovers, bijaldien

den vrijen handel op voorverhaelde conditien geobtineert conde

werden, sooveel mogel. te verdryven ende vernielen etc. anders niet

sal U E. naerdat alles op tgevougelycxste onderleyt ende geen appa-

rentie van goet succes in den handel voorhanden sij omme deselve tot

grooten interest van de Compe. daer niet vruchteloos te houden liggen

in tvorder empleo ende vorder verdeylinge derselver op naervolgende

wyse handelen", Hoe werdt mij nu, t' geene vooren gesecht is, belast?

namentl. dat aengesien dese vloote expresselyck wert daertoe ge-

sonden om door t' verdryven der roovers den handel te becomen ende
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naerdat alles soude wesen onderleght, soo soude ick tverdeelen regu-

leeren, als voorgestelt werdt, soo was ick dan immers eerst gehouden

sulcx met de vloote te onderleggen, besoucken ende sien, hoe de

saecken wilden vallen, t' selve is geschiet. Op 11 Augusti is de vloote

eerst hier gecomen ende op 2 Septembr, in de reviere, op prmo. Octobr.

is t' accort met Iquan getrocken, op 5en do, hebben gereet geweest om

te vertrecken, nu wast eerst tijdt syn oogen te oopenen om op U Ed.

ordre te letten, wat die met brocht; maer in Septembr. hebben de

noordelycke winden al gewaeijt ende hebben wy lange tijdt van

noordel. winden halven aen d' ander syde van de Reviere afgesedt

geleegen, soodat het onmogel. was voor de jachten langhs de cust van

Nancquin naer Corea te loopen ende om voor Maccau de jachten dan

te seynden, dien tydt was selffs oock al verstreecken, want U Ed,

ordoneerden daer niet langer als 7br. ofte prmo, Octobr. souden ver-

touven, nihil proderit dare praeccpta nisi prius amoveris obstantia

praeceptis (Senec. epist. 95^), waermet can men mij dan hier accu-

seeren?

„Hierop heeft Nuyts", neen niet hierop, want ick conde wel oor-

deelen, gelyck ick niet en twyffele, ofte alle ervaerene sullen met my
daerin accordeeren, dat het in een noordermousson voor jachten on-

mogel. om doen was, maer ick hebbe het gedaen, omdat ick mij (hoewel

dat doch sulcx is beleyt, niet heeft connen geschieden) gaerne buyten

allen reprocie soude gehouden hebben ende op hoope, dat men met

joncken lanckx den wal de reviere Hoccheo beter als met jachten

soude connen beseylen, als U Ed. vuijt de instructie, den respective

overhooffden medegegeven, is gebleecken.

„ende de schepen Texel ende Domburch vruchteloos", neen voor-

waer niet vruchteloos, als hiernaer sal blijcken,

„ende dat haer dit ongeval overcomen is" gel. in veelen, soo geschiet

my voornamentlyck hier groot ongelyck, soo ick diergel. klachten

hadde gelooft ende gehoor verleendt, daer waere noyt schip noch

jacht van Batavia ofte Japan, niet veel erger geequipeert, my toe-

gesonden.

,,Dat daerover genouch versocht hebben", dit doet my wee te lesen

ende noch veel meerder sulcx achter mynen rugge geseght ende van

U Ed, aengenomen werdt, maer tis wel oogenschynel, waer, dat, die

sulcx geraporteert hebb, nu vuijt vrecse van in de confisquatie haerder
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maentgelden niet te vervallen dit pretexts gevonden hebben. Immers

t' geene by desen werdt gesecht, is eene openbaere onwaerheijt.

,,ende gedwongen wierden gansch qual. versien in zee", dese saecke

werdt immers wel largo beschreven maer met wat dwanck doch?

ketenen, boijen, slagen ofte confiscatie van maentgelden? ick ver-

wondere my grootlycks, dat U Ed. soo verde hem jegens my heeft

connen laeten inneemen. Op alles wete ick niet anders te dienen, dan

dat de overhooffden van de joncken mij nochte niemant, die onder

myn gouverno gestaen heeft (daer ick kennisse van hebbe) ergens naer

hebben gevraeght, dat haer tot de voyagie geweygert is ende dat sal

ick altyt met der waerheyt verclaeren.

,,U E. sal informatie doen neemen", scer wel ick wil mij tot deselve

oock wel gedraagen.

„ende diergelijcke faulte voorcomen", werdt het voor een faulte

gekent, soo is d' informatie onnodich, maer daer in is geen faulte ge-

comitteert.

,,ende waerom de scheepen Texel, Domburgh ende Arnemuijden",

omdat het fort onder de voet lagh. Hadde ick dan noch de weynich

macht te waeter laeten retourneeren hebben, soude sulcx op tvuyterste

qualyck genomen hebben geworden, jae by aenstoot van vijant, die alle

vuyren verwachten, niet excusabel geweest syn, U Ed. naer ick

verstaen, hebbe hierover aen de respective overhooffden der jachten

geschreven, dat sy neffens my oock sulcx sullen moeten verant-

woorden. Ick hebbe, eer dat van den anderen gesepareert werden, haer

geseijt, dat niet naerlaetich souden wesen U Ed. daerop te dienen,

waerover belooffden, den Hr. gouvr. Putmans schrijftel. antwoordt aen

U Ed. souden behandigen. Ick wil mij daer oock wel aen gedragen. Dat

ick oock ben geintentioneert geweest Arnemuyden naer costi te

seinden, heeft U Ed. vuyt missive dato 28 8tbr. ende 4 Febr. aen den

Hr. van Diemen connen verstaen. U Ed, dencke niet, dat sulcx tot

naerdeel van de Compe. is geweest, want met dat volck t' fort hebbe

moeten opmaecken, twelck anders present noch onvoltrocken waere.

Verder is op 18 8tbr. by den raedt verstaen ende dienvolgende ge-

resolveert om de insichten, als in de resolutie staen, die hier beneffens

overlevere, dat den Comandr. Carel ^') met 6 ende niet met meer seylen

soude largeeren. U Ed. twyffele ick niet, ofte sal hierin contentement

hebben, t' Jaer te vooren wasser veel meer overgebleven ende geen
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reprochies diesaengaende vernomen ende apparent dit jaer noch meer

sullen moeten overblijven, soude men niet willens ende wetens dese

plaetse pericliteeren.

Niettegenstaende dat Nuyts van Japan geen tydinge etc.

„ende daerenboven dat groote menichte provisien", wat doe ick hier

anders, dat van een voorsichtich overhooft niet verheijst werdt? Sal

ick alles opt t' laeste als de luijarts laten ancomen? laet den overlegh

maecken, ofter ijets te veel is ontbooden, soo soude U Ed, reden van

klagen hebben. Als de Hr. Putmans hier arriveerden, verclaere, niet

meer als SVé vaeten vleesch ende speek voor den ommeslach te lande

ende waeter en hadde, Ick hebbe U Ed. den eysch, van de officieren

onderteyckent, toegesonden, dat ick niet en wete, ofte het syn leven

geschiet is in gansch India. ,,Met 150 lasten peper", ach ofte het Godt

gave, dat mijnen successeur 1500 moechte eyschen!

,,Nietjegenstaende sijne E. wel kennel, is", dat is, Ed. Hr, abuijs ende

al wast my kennelijck, datter op Batavia niet een schip en waere,

soude ick daerom naerlaeten te sorgen, voor die my bevolen syn ende

aenschrijven, t' geene myn gouvernement verheyst?

,,vruchteloos in Tayouan", voorwaer Ed. Heer, gelieft sulcx niet te

dencken, dat U Ed. eenmael hier waere geweest, soudet over den

peerdtsarbeijt, daerin t' volck continueel. is gehouden, verwondert

hebben.

Hierover bevelen U E. in taenstaende etc.

,,wel te gebruijcken", dat is by mij altydt gedaen ende sal het con-

trarien noyt bewesen werden.

„f vaerwaeter van Tayouan veyl te houden", t' is noyt onveijl

geweest, selffs niet naerdat de Hr. Putmans hier over de maent is

geweest,

„maer naer Batavia te seinden, die missen condt", dit is seer wel

gesecht, omdat ick ende den ganschen Raedt oordeelden, datter geen

meer conden ofte dienden gemist, hebben geresolveert, dese hier

souden blijven.

Ao. 1627 is door den gouvernr. de Witt etc.

„is by den gouvernr. de Wit in een jaer geconsumeert" tis vremdt,

dat de gastos, by de Hr. de Wit gedaen, genaempt werden geconsu-

meert ende de mijne verteert, nu ad rem.
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Ao. 1625 is bij de Hr. de Wit geconsumeert, daer-

inne de soldaetskleedinge gereeckent, volgens

de boucken ƒ 116177//8//14

Ao. 1626 oock volgens de boucken .... ƒ 72013//8//12

Ao 1627 seght U Ed. boven

de winningen .... ƒ 65000

welcke dat jaer bedroegh . ƒ 9672 ƒ 74672//7//14

Ao, 1628 syn by mij in reeckeninge gebracht, als volcht

Montcosten van garnisoen, be-

loopen ....
Oncosten van tselve .

Montcosten van myn tafel

Huysoncosten

T' sieckenhuys

Schenckagie, doch niet door

my gedaen .

extraordinario oncosten

Fortificatie

ƒ 15348// -//12

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

4392//11// 1

1758//11//14

537//17// 5

1465// 8// 7

ƒ 12462// 6// 2

ƒ 1187//13// 7

ƒ 18074//16//11

ƒ 55227// 5//11

Ende den ommeslach te vk^ater

voor de scheepen, jachten,

joncquen beloopt ... ƒ 27595//15//2 ƒ 82823//-//13.

Waeromme nu myne oncosten swaerder loopen als die van de Sr,

de Wit, syn verscheyden oorsaecken, doch sal maer eene om cort te

wesen aenwyse, namentlyck dat syne Ed. gelieft heeft van myne ge-

transporteerde goederen in myn affwesen ƒ 11021//15//10 in China

te verschencken, die op myne boucken syn moeten affgesch. werden,

gel. ick U Ed. daerover hebbe geklaaght, als oock dat syne E. wetende,

verlost soude werden, alles ter ruine hadde laeten vervallen, ick achte,

U Ed. dit indachtich is, dat ick van teene ende t' ander U Ed. ter dier

tydt verwitticht hebbe, maer Ed. Hr. U Ed. gelieve verder te sien, wat

Ao. 1629 in meer als 8 maenden tydts bij mij verteert is,

Montcosten van guarnisoen be-

loopen ƒ 9360// 2//12

Oncosten van do. ... ƒ 1101//11//11

Montcosten van de tafel . . ƒ 909// -// 2
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Huysoncosten

Schenkagie

T' sieckenhuijs

Extraordinarie oncosten

fortificatie

ƒ 293// 9//13

ƒ 334 - -

ƒ 1461//16//12

ƒ 1354// 9// -

ƒ 3461//14//10

ƒ 18276// 4//12

ende den ommeslach te water

beloopt ƒ 18065//17// O ƒ 36342//1//12,

Nu naer mynen gedaenen transport bevinde ick aen de Hr. Putmans

aen verscheyden goederen, vivres ende victualiën als hierby neffens-

gaende specificatie, ƒ 23539//17//4 over te leveren, dat daervuyt

compt, dat in dese twee jaeren de goederen te veel maendel. syn opge-

bracht, gelyck U Ed. weten, sulcx oock geheel pr.fectel. niet iust can

geschieden. Wanneer nu dese somme de oncosten van tjaer 1628 ende

1629 naer rato vergoet werden, als U Ed. (gelooff ick) met sonderlingh

genougen connen sien, hoe alles by my is gemenagieert ende beherticht.

,,Wy recomandeeren U E. alle dispensen in taenstaende", ick hebbe

sulcx, oock ongerecomandeert, soo hier soo in Japan gedaen, want my
aen de goede menagie ende profyt van de Compe. in tbysonder jae

meer als imandt in gansch India gelegen is, gel. sulcx connen getuygen,

die my kennen ofte in Neerlandt oijt gekent hebben.

De noodigen eysch van kleedinge etc.

„contant geit" hierin is by mij behoorl. regel gehouden, soo U Ed. in

syne missiven aengeschreven hebt.

De Hr. Nuyts hout ernstich aen etc.

,,t' guarnisoen in Tayouan souden vuytbreyden" ick houde daertoe

noch aen ende dat om de importantie, die ick oordeele, de Compe. aen

dese plaetsen gelegen is. Ick hebbe in tvoorjaer daerover een discours

ofte vertoogh ingestelt, t' selve ben U Ed. in aller lieffde bij desen

presenteerende. Godt geve, dat de extentien van garnisoen onnoodich

by mij geheijscht mogen wesen.

,,de fortificatie moet verstercken" Godt loff, t' fort is bij mij redelyck

verstercqt. Soo ick van calck hadde connen versien werden, ick hadde

den Gouvernr, Putmans noch meer ontlast. Alles sal haest buyten last

connen gebracht werden, alle wederkeerende persoonen connen U Ed,
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getuijgen, wat arbeyt ende verbeteringe dienaengaende by mij is ge-

schiet.

Den gouvernr. Nuij'ts hebben geordonneerf etc.

„laeten comen sooveel Chineesen, als de scheepen voeren connen",

U Ed. ordre luyt aldus: ,,Soo eenige Chineesen versoucken met onse

scheepen naer Batavia te vaeren, sult haer passasie verleenen, voor

sooveel de scheepen bequamelyck voeren connen" ende hier spreekt

U Ed. absoluyt, dat veel van dese limitatie verscheelt, Tis U Ed. kennel,

hoe ick t' voorgaende sayson 150 lasten rijs geheijst hadde ende geen

38 ontfangen, waerdoor, gel, ick U Ed. op 4 Febr, adviseerde, hier in

vuytersten noot geraeqt soude hebben, soo niet Iquan de spijscamer

hadde willen openen. Nu, die Chineesen hebben van my niet alleene

passagie maer oock cost ende dranck versocht tot haere voyagie noodich,

twelck in dese conjuncture mij niet mogel, was te doen, waeromme ick

haer sulcx hebbe affgeslaagen, seggende, dat diegeene, die haer van

noodige sustentie niet conden versorgen, geene licentie oock souden

verwerven, Daer isser geweest, die by haere vrunden ter nauwer noot

voer een maent aen rijs becomen hebben, ontrent 43, dewelcke alle ge-

permitteert syn geweest met t' jacht Batavia naer costi te trecken, 18

off 20, die sulcx mede versochten, omdat soo veel niet conden byeen

gebringen, dat geen 30 catty rijs in de weerelt hadden, is sulcx in myne

presentie door de tolcken geweijgert. t' Jacht Batavia, weet U Ed.

hadde maer 22 duytsche coppen ende was by de 300000 waerdich, mij

docht, datter grauws ende gespuijs genouch op was, wanneer t' getal

der Chineesen den duijtschen dobbleerden, Ick ben meenichmael voor-

waer naer syn vertrecq becommert geweest, ofte ick geen ondanck ende

reprochie van onvoorsichticht, soo der een ongeluck overcomen hadde,

soude te verwachten hebben gehadt. U Ed, gelieve hem dat soo wel

te laeten gevallen, tis my leet, dat ick om sulcken canalie U Ed, hierin

soo lange moet ophouden,

,,Syne E, schryft, dat meent sulcx niet wel geraeden te syn", ick

schryve aldus: ,,De schippers claagen dat niet als costen ende moijten

daermede hebben ende veele plaetsen door haere lompen in de schee-

pen beslaen, buyten dat deselve in Chincheo alles overdraagen, Wat

costi alle waeren gelden ende ons in den empleo alhier hinderen". Ick

can vooralsnoch in dit schryven niet veranderen,

„Ons is oock hier geklaeght", Ed. Hr, wilt U Ed, sulcker vyler luyden
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klachten gelooff geven, geeft dan te minsten de myne gelycke kracht.

Hiervooren is U Ed. daerop gedient,

„De vermeerderinge der Chineesen", dat hebbe ick oock alsoo geoor-

dcelt ende daerom over twee jaeren U Ed. versocht, dat men hier rant-

soen aen geit, als costi ende gansch India door geschiet, den volcke

mochte vuytgeven, twelck U Ed. disapprobeert ende niet geraeden

gevonden hebt, maer waermede sullen Chineesen aengelockt werden

op een plaetse, daer geen geit omme gaet? Ten is niet in tstuck van

negotie, maer van populatie, daervan hier gesproocken werdt.

Ao. 1624 syn d' onse met de Mandorijns van den Coninck etc.

,,ende alsoo tusschen d' onse ende seeckere Japansche", dit is alsoo

ende dient wel genoteert, dat Ao. 1626 al ongenuchten syn tusschen

ons ende den Japanders geresen, want t' sal hiernaer ter materie

dienen.

„over den handel aldaer pretendeerende gelycke vrijheijt", U Ed.

gelieve mij met geen vooroordeel te beswaeren vuyt het volgende, want

ick werdt gedrongen om my te verantwoorden ende de waerheyt der

saecke selffs t' selve te stellen, voorwaer (myns oordeels) hiertoe had-

den sy groot gelyck ende redenen, want als de Compe. haer alhier ter

eerster instant nedergeslaegen heeft, syn sij al 6 jaeren te vooren hier

geweest ende den handel op China naer Japan naer lust ende begeeren

gedreven. De Compe. haer hier terneder geseth hebbende, heeft men
corts daernaer dese luyden in den handel niet allene willen contrami-

neeren, maer genouchsaem geheel daervan versteecken, als hierachter

vuyt verscheyden actiën sal bewysen, jae voor dien tydt oock tegens

het intent ende ordre van U Ed. Dat sij hier eerst geweest syn, blyckt

hier vuyt U Ed. positie selffs, ten anderen vuyt de instructie, aen den

Commandr. Reijersen ao. 1622 verleent"^), aldus luydende: ,,Wij ver-

staen, dat haer op de cust van China insonderheyt in de Piscadores

ende de Leques veel Chineesen ende Japanders met cleyn vaertuijch

haer onthouden ende op de Chineesen rooven" (dit is abuys, want syn

daer om te handelen) ,,soo U E, met de Chinesen in oorloge geraecqt,

sult dese luyden by ons fort alles vergunnen, haer vrundtschap bewysen

etc", ten derden, die hier met de eerste scheepen van de Compe. ge-

arriveert syn, connen getuygen, hoe sy hier twee groote Japansche

joncken hebben vinden liggen handelen. Ten anderen, dat het genouch-
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saem sy jegens U Ed. intent, selffs stelt U Ed. een weynich laeger

aldus: ,,de Japanders sult mede vry ende vranck ongemolesteert laten

passecren ende repasseeren mits haer den vrijen handel aen tfort met

de Chineesen vergunnende ende als het tydt is, sult haer daertoe

inviteeren, actum op Batavia 9 April 1622, onder stondt ter ordonnantie

van de Ed. Hr. Gouvernr. Generael Pr, de Carpentier". My staet te

vooren diergelycken ordre, by de Hr. Carpentier naer U Ed. vertrecq

aen Neyenroode gegeven, oock gelesen te hebben, waervan de brieven,

in Firando berustende, hier niet can invougen ende ofte schoon dit soo

niet waere geordoneert, soo is kennel, dat de plaetse, daer de Compe.

haer te neder geslaegen heeft, een sandtplaet is, van tvaste eylant For-

mosa een halff mijl onderscheyden, die niemandt toecompt, oversulcx

die daer eerst compt, t' meeste recht van jurisdictie heeft ut sunt aperti

textus quod enim nuUius est in ratione naturali occupanti conceditur.

Item quod in litore quis aedificavit eius erit, nam litora etc, (D. de adqui

re. dom. par. 3 ibi 14"'), waeromme soude haer ten minsten niet gelycken

vrydom in den handel als de Compe. toecomen? Dit is oock de eerste

antv^roordt geweest, die sij aen de Hr. Sonck saliger gegeven hebben,

haer namentlyck beroupende op haere lanckduyrige possessie, als vuijt

volgende resolutie blyckt. ,,Alsoo in voorige resolutie van primo deser

by de Hr, Sonck voorgedraagen ende verthoondt is de schaedel, conse-

quentie voor de generaele oostindische Compe. van de toelaetinge van

den vryen handel van hier op Japan voor de Japanders ende Chinese

handelaers ende den Raet in voirder bedencken gegeven is, in wat

vougen men de Japanse ende Chineesche handelaers dit jaer totnaerder

ordere van de Ed. Hr. Generael sal procedeeren, waerop rijpel. over-

wogen synde soo wel aen d'een zyde de swaericheden, die in Japan

over t' heffen van seeckeren tol soude mogen vallen, alsoo wy daer

schynen tolvrij te syn, daertegens gealligeert mach werden, dat het een

keyserryck is ende t'ander coopluyden toecompt, die haere eere in

eerlycke ende profijt gevende middelen soucken ende aen d'ander

syde de schadelycke consequentie, die de generaele Oostindische

Compe. by toelaetinge van den vryen handel voor de Japansche coop-

luyden alhier soude comen te lyden, alsoo de Japanders metter tijdt by

toelaetinge meester van den handel souden werden ende t' beneficie

van dien alleen genieten ende daertegens de Compe voorsz. alleen
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de lasten soude hebben te draagen, wordt derhalven verstaen, dat van

alle vuytgaende goederen geenige vuytgesondert thien pr. cento by den

vuytvoerder sal werden betaelt, totdat by de Ed, Hr. Direct, andere

ordere daerop sal believen te stellen, t'welck, opdat ten regarde van

de Japanders te minder swaericheijt in Japan veroorsaecken ende te

gevoegelijcker geaccomodeert magh werden, sal men de Japansche

coopluyden by weijgeringe van den voorsz, tol te betalen voorhouden

de voorige ende tegenwoordighe swaere lasten, bij de Compe. aireede

geleeden ende noch te lijden alleen om het beneficie van den Chineesen

handel te mogen genieten, wacrmede buyten reden soude wesen, dat

syluyden souden doorgaen ende de Compe. met alle de lasten alleen

blyven sitten ende dat wy niet hebben connen naerlaeten haer soodae-

nigen tol aff te heysschen, totdat by de Hr, Geenerael daerinne anders

sal wesen geordoneert. Wat aengaet de Chinesche coopluyden, in Japan

woonachtich, werdt verstaen, dat men haer den handel van hier op

Japan voortan sal ontseggen, alsoo doch met 10 pr, cto, te betaelen van

hier niet soude blijven ende t'selve tot vergoedinge van swaere lasten

weynich can importeeren etc. Actum in tCantoir Tayouan 2 July 1625,

onderstondt Martinus Sonck, Gerrit Fredericxsz. de Wit, Adam Ver-

hee"""), Gssbr, van Zuijlen, Gerrit Hendricksz. ''^"j". Wat antwoorden

hier de Japanders voorwaer catagorise ende seer wel? Extrackt

vuijt t' journael van de logie, Aij, 4 July Ao. 1625, ,,Hebben

de principaelste van de Japanders elck een cleyn vereeringe

aen de Hr. Sonck (alsoo eerst daeghts voornamen te vertrec-

ken) willen vereeren, die niet aenvaert werdt ende soo haer andermael

geseyt werdt, dat eer vertrocken, een tol van 10 pr. cto. van haer vuyt

te voeren goederen moesten betaelen, hebben daerop tot antwoordt

gedient, dat sy daertoe niet conden verstaen, alsoo sy seyden, dat se

alhier over de 6 jaeren den Chineesen handel geopent ende gefrequen-

teert hadden, eer imandt van d' onse hier was ende dat, de eerste vier

jaeren hun capitael besteedt hebbende, wel gelaeden naer Japan

waeren gekeert, maer dat door onse residentie in Pehou ende hier met

den oorloogh, die jegens de Chineesen gevoert hebben, de naeste twee

jaeren de joncken vuyt China vreesende herwaerts te comen ende

daerom moesten resiqueeren om waeren te becomen, hebben moeten

seinden, sustineerende, mits ongehouden syn den voorsz, tol te voldoen,

te meer alsoo het fort en de bevrydinge voor vyandt maer voor ons
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was ende haer, die geen vyanden van Spaenjaerts ende Portugesen

syn ende eenen vryen pas van haeren keyser hadden, niet aenginck,

voorts daer noch byvougende, dat eer sy sulcx souden willen doen,

veeleer alhier de joncquen wilden laeten vergaen etc." Siet toch, Ed.

Hr. wat voor proceduren, dat men tollen wilt heffen ende stellen over

degene, die hier ouder in possessie syn als wy, in wekkers landt over

de 27 jaeren daervan wij syn geweest, dat men haer niet doen contri-

bueeren in de fortificatien ofte by weijgeringe van den handel verstoe-

ten, in wekkers lant noijt een stuyver in gelycke occasie van de Compe.

is versocht ende nochtans tot daertoe liberl. getrafiqueert is, dat men
de souvrayniteit niet exerceeren over t' straffen van dese luyden, daer

de Compe. in haerluyder landt ende keyserryck toegelaeten werdt

haere eygene onderdaenen ende dienaers naer onse wetten te straffen,

jae selffs criminelyc, dat men, soo men schoon den handel by conni-

ventie haer toeliet, die bepaelt op sakken ende sakken gepraescri-

beerde wyse te moeten geschieden, daer wy ter contrarien in haer

landt naer coopmansaert ende wijse liberl. negotieeren, dat men, als

haere goederen in China opgecocht syn ende ontboden werden, die

te comen haelen haer salcx verhindert, daer wij in haer landt onse

coopmanschappen van buyten Firando haelen, inbrengen ende ver-

voeren, soo alst de Compe. geHeft, dat men haer hier verbiedt geene

Japansche Chinesen, dat is Chineesen, die in Japan woonen, te moogen

bringen (sonder dewekke qual. connen handelen), daer wy in haer

landt met meer onduytsche natiën als natureele Nederlanders ver-

schijnen ende veel andere ongerymptheeden, die U Ed. niet eens ter

ooren gecomen syn, van alle welcke actiën ie faict maecke te pro-

beeren ende soude het hier, soo der cortheyt niet belooft hadde, ge-

doen, siet Ed. Hr. hinc inde lacrimas.

,,ende dat niet gehouden waeren den goavr.", soo veel t' stuck van

policie aengaet, meene ick, niet een actie beweesen sal werden, haer

wederspannich den mandaten des Gouvernrs. getoondt hebben, maer

in cas van negotie hebben gesustineert soo vry als de Compe. te wesen

ende dat vuyt vooren aengetogen reden qai prior est tempore potior

est jure (J. de jur. nat. gent. et civ.) '~).

„is d' onse van tijdt tot tyt bevolen de souvraijniteijt", ick vinde tot

dien fijne oock naervolgende propositie by de Hr, Sonck gedaen:

„Mede in wat manieren men de havenen hierontrent voor de zee-

108
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roovers veyl houden, mitsgaders dit eylant ende de circumiacente ey-

landekens voor de Ed. Ho. Mo. Heeren Staten Generael in possessie

neemen sal, ady 11 July Ao. 1625 in tcantor Tayouan, Onderstondt

M, Sonck, Gerrit Fredericxsz, de Wit, Adriaen Verhee, Gysbrecht

van Zuylen, Gerrit Hendricksz.", maer wat ick leese ende doorsoucke,

can ick nergens geen gearresteerde resolutie daerop vinden. Syne E.

is geweest een doctor in beyde de rechten, ofte nu synen codex,

Bartus ^*), Baldus -**) etc. daertoe geenen bequamen wegh hebben weten

te wysen, voorwaer ick, die een coopman ben, wete daer noch veel

minder raet toe, doch onder anderen vinde ick aen den Ed. Hr, Gene-

rael door syne E. dit geschreven „In Zincan ben ick op 15 Januarij

geweest om de nieuwe vrundtschap te vermeerderen ende des te aen-

sienelycker te maecken ende insonderheijt om met minne van haer

voet op tvastelandt te krygen", ende een weynich lager „Ick hebbe

voor 15 cangans van haer sooveel landts gecocht, als tot des Compes.

ommeslagh nodich hebben, 19 Februarij 1625, onderstont Mart. Sonck"

nochtans syn by mij verscheyden acten van souvraijniteijt gepleeght,

soo in tverbodt, datter geen hartevellen sullen vuijtgevoert werden,

soo in tvuijtstellen in verscheyden dorpen, dat gheen Chineesen sullen

mogen woonen in Zincan, Baccaluan, Matau, Solang, Teopan, Tifalucan

ende Tafacan, sonder mijne permissie, welcke passen aldus luyden:

N.N. werdt toegestaen in N.N, etc. voor den tydt van dry maenden te

mogen woonen, mits hem onderwerpende alsulcken ordre, als den

Gouvernr. Generael van wegens den Nederlantschen staet in India

ofte synes Ed. gesubstitueerden, den Gouvr, in Zeelandia resideerende,

voor desen goetgevonden heeft ofte naermaels stellen sal. Ter ordnt,

etc." ende hebben alsoo van langer handt alles, wat tot der souvray-

niteyt diende, beginnen in te palmen, verscheijden acten van souvraij-

niteyt by my gepleecht, werden hierachter by U Ed. selffs verhaelt.

,,met ordre, dat, soo de Japanders daer begeerden te handelen, pro

rato contribueeren ' dit is my Ed. Heer, noyt geordoneert als t' voor-

gaende sayson, naerdat de Japanders al waeren vertrocken, waerop

ick U Ed. oock geschreven hebbe, dat naer U Ed. oogmerck de saecke

soude trachten te schicken, blyckt by myne missive dato 26 8br., ick

hoope U Ed. door reden te sullen beweegen, dat sulcx noch sal gecon-

niveert werden,

„ende alsoo van tijt tot tyt d' onlusten toenaemen", dit is seecker,
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synde deselve seer vermeerdert door de harde proceduren van den

Commandr. de Wit, als hiernaer sal volgen.

„ende seeckere Japanders onderstonden met 16 vuyt Zincan", als

ambassadeurs syn dese luyden niet erkent, van de souvrayniteyt aen

den Keyser te cedeeren is noyt vermaent, maer wel dat de Japanders

wel eenigh landt (datter by hondert duysent gemeten als costi vayl

leijt) mochten comen besayen; de Keyser, wat meer is, heeft die noijt

willen sien, hebben oock noyt voor hem audiëntie gehadt, nochte ver-

socht, veel minder soude syne Mayesteyt haer landt, soot hem ge-

presenteert wierde, aenvaerden, twelck, die de Zincanders vuytgevoert

hebben, oock wel wetende, dat sy met soo een opgemaeckte presen-

tatie by den Keyser aenvaert werden, hebben de 16 Zincanders tot

hun eygen particulier profyt medegevoert, aengesien dat in den handel

groote fastidien •'") leeden ende tvoorgaende jaer hier mosten over-

blijven ende nu noch sonder merckel. cargasoen retourneeren om door

dese luyden te vertoogen, hoe sy nu eenighe jaeren met des Mayesteyts

pas in Tayouan hadden gevaeren, twelck deser luyden ende niet der

Hollanders landt was, verclaerende, dat des Keysers volck haer soo

willecom ende aengenaem als de Hollanders waeren ende dat noch-

tans de Hollanders op des Keysers pas niet en achten, maer den Japan-

ders in den handel verhinderden etc. waerop door eenige raetsheeren

gevraeght sijnde, ofte de Japanders liber ende vrij in haer landt wilden

gedogen met den Chineesen te mogen handelen, daerop dese luyden

antwoorden ja ende seer gaerne, soo sij oock verder eenich landt

wilden bebouwen, dat sy daer oock niet tegens hadden, waarmede dese

luyden daetel, syn gedemitteert ende weder naer Nangasacqui gesonden

sonder oyt meer gehoort ofte gesien te werden, jae met bysonder bevel

ende last aen Jafiodonne, dat hij op een ander jaer sulcken ofte diergel.

volck niet meer hoeffden in Japan te bringen, gelyck sulcx vuijt de

missive van Sr. Neyenroode te sien is, aldus aen my geschreven. ,,De

Zincanders syn te hove soo niet onthaelt, gel. het volck van Phese-

donne vuijt hadden gegeven, sij hebbe Syne Mayesteijt niet gesien

alleen de bonjoijs, Haer affscheydt is geweest, dat het niet van noode

was, dat sy op andere tyden weder quaemen, haere dachten over de

Hollanders doen ende haere presentatie aen de Bonjoys aengaende de

opdracht van Zincan aen de Japanders soude mede gerefuseert syn te

aenvaerden. Firando 5 Maert 1628, onderstont Cornelis van Neyen-
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roode" ende t' geene ick hiervooren gesecht hebbe, hebbe ick vuyt de

Japanders ende overgecomen Chinesen ende Sincanders verstaen. Ed.

Hr, de fastidien, die de Japansche coopluyden hier in den handel heb-

ben geleden, syn oorsaecke van onse non audiëntie te hove geweest,

want terwylen ick my boven ter audiëntie prepareerden, syn de ty-

dingen van tarrivement der joncquen in Nangasacki ende het mistrac-

tement der Hollanders, dat de joncquen meest ledich retourneerden,

boven gecomen ende hebben de groote, die daerin participeeren, daetel.

jegens onse legatie haer begunnen te formaliseeren ende sooveel ge-

wrocht, dat onse schenckagie nochte brieven niet aenvaert syn ge-

worden, wel deinckende, dat naer gratieuse ontfanginge te hove ende

voor Syne Mayestt, voor haer weynich hope van recouver der gele-

dener schaede soude openblijven,

„maer alsoo t' hoff haer soo geslooten hielt", ick hebbe hier den

ganschen actum verhaelt ende gesecht, waerom alles geschiet is,

,,hebben d' onse t' voorgaende jaer gerecomandeert", dat is jae by

mij ende den Raet naergecomen, als hierachter sal blijcken, want de

vrundtschap ende comercie van Japan geoccasioneert heeft te doen,

t' geene gedaen is,

„sonder van tgesach van de souvraijniteijt te wijeken" daer is noyt

aff geweecken, daer heeft noyt imant naer getaelt, noyt aff vermaent,

,,maer byaldien de saecken soo toedroegen", suicken last is mij

absoluyt niet gegeven dan naer t' vertreck der Japansche joncken ende

dat noch al gelimitteert, want naerdat U Ed, daerover gesproocken

haddet, voucht er dit bij: „Dit verstaen wij soo te sullen moeten werden

achtervolght, bijaldien den handel in Tayouan geopent ende de ver-

hinderinge, welck de roovers daerinne eenigen tydt herwaerts ge-

boden hebben, wegh genomen syn, doch by sooverre sulcx niet is

gevolght etc." Siet Ed. heer, ter dier tyt was sulcx noch niet gevolght

ende oock eer dese ordre quamp, waeren de Japanders al vertrocken.

By desen levere extract mynder missive, aen den Ed. Hr. Schotte

ende andere bewinthebberen geschreven, als ick noch nauwel. 14

dagen hier hadde gegouverneert, waervuijt U Ed, myn intent, desen

raeckende, gelieve te beoogen ende wilt men de saecken daertoe diri-

geeren, dat men namel. Japan verlate, in weynich tyts syn sy daertoe

te bringen, maer laet regardt neemen, ofte sulcx de Compe. nuts ende

profytel, is, voorwaer een gansch ander gevoelen is by den Heer Car-
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pentier geweest (gel. ick niet en twyffel, ofte U Ed, accordeert daer-

mede) ende daeromme my wel ernstel. in de memorie mynder legatie,

onder anderen van de importanse van Japan gesproocken hebbende,

aldus mandeert. ,,Tot een besluyt, soo door geen gevougelijcke ende

soodanige middelen tot ons oogmerck connen geraecken, welck sonder

prejuditie van des Compes. estime sullen mogen onderleyt werden,

sult gansch niet geraeden wesen de saecke verder op te haelen, al

soude men alles op sijn beloop moeten laeten, want daer doch niet

dient voortgebracht te werden, twelck eenich perijckel van indignatie

onderworpen is, can tredres in Japan niet gevonden werden, sal men
het in Tayouan moeten betrachten, voor sooveel nochtans sonder prae-

judiciabel gevolgh in Japan, t' welck altoos voor de Compe, open ende

onbecommert moet gehouden worden, geschieden can. Actum op

Batavia 10 May Ao. 1627, onderstont Pr. de Carpentier". Ed. Heer,

dit is den last, daernaer ick mij hebbe moeten reguleeren ter tijt ende

wijle, dat ick anderen van U Ed. ofte de Hr. Carpentier vernomen

hadde, twelck niet is geschiet, ofte de Japanders sijn al vertrocken

geweest. U Ed. gelieve dit sonderlingen te observeeren ende anot-

teeren, want in tbewillighen des Japanders eysch ick ende den Raet

daerop hebbe gesien ende in conformite deses daernaer gereguleert.

Dit eens wel verstaen ende gevattet sijnde, sal U Ed. mynen trouwen

ijver in dese actie volcomentl. mereken, hoewel ick U Ed. veele andere

pregnante redenen sal aentoogen ende oock veele om cort te syn tot

naerder urgentie omitteeren.

„als niet beter mochten", dit is ommers te seggen, als men alles sal

hebben ondersocht ende men niet beter can, soo sal men eerst Japan

verlaeten ende ruymen, nu dan soo moest ick sulcx eerst ondersoucken

ende hiertoe oordeelden ick ende den Raedt, een geveinste preuve

door der Japanders aengewende dertelheyt alhier gegeven ende ge-

presenteert wierde, waeromme meynden, dat die occasie niet diende

versuympt, want als de Japanders haer gesimuleert hadden mij te

willen vermoorden, ofte waeren vry, liber ende onverhindert te ver-

trecken verseeckert, jae gecomploicteert, voor[ts] en waeren oock vol-

comen over haere gepretendeerde schaade, by mynder voorsaten de

Hr. de Wits directie haer aengedaen ende geleden, gecontenteert,

dacht den Raedt, dat men om alle middel te ondersoucken om onser

natiën aengenaemheyt in Japan te vorderen door civilisatie ende con-
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niventie '"") van soo een schandaleus attentaet (want daetel, revengie

daervan te neemen ende haer allegaer om te bringen stondt in haere

handen) geraetsamts de Japanders in alles te wille te wesen sonder

eenige besnijdenisse ofte cavillatie '") op haeren eysch te doen ofte

daerop hier te repliceeren, niet twyffelende, ofte door soo een voor-

necmel. ende wel remarcabele acte van respect tot den Keyser van

Japan soude meer gevordert ende in des Compes, staet verseeckeringe

in Japan als met de schenckagie van de extraordinaire ambassade

(die ick t' voorgaende jaer bij de hant gehat hadde) geavanceert connen

werden, mits t' selve soo sinceerl. ende moderate!, in Japan vertoonen-

dc dat daervuyt bleecke de Compe. niet anders te weinschen, dan dat

syne Mayesteyt volcomentl, haere genegentheyt jegens haere Maye-

steyt ende sijne onderdaenen kennel, mochte gemaeckt werden, ver-

hoopende, oock dit stuck van civilisatie soo een clanck in Japan soude

geven, dat veele invideuse ende de Compe. affgunstige menschen daer-

door stom ende beschaemt souden werden gemaect, want, noch een-

mael gesecht, wanneer het met vraecke te doen ende revengie te

effenen waere geweest, tselve hadde den Raet in haere podere, maer

geen verstandich mensch (acht ick] sal soo argumenteeren, daer de

luyden in de logie alreets in possessie waeren, daer sooveel ende meer

middelen in waeren, als sy waeren pretendeerende, daer de Compe.

in Japan haeren ommeslach, vuytstaende schulden, groote partijen

cooper, logie ende haere dienaers hadden, daer by de Hr. Carpentier,

jae U Ed. selffs, geordonneert werdt alle sachte middelen te gebruy-

cken ende vuyt Japan niet te scheijden, als men beter mochte, dat

men niet het vuyterste recht in Tayouan te willen behouden een veel

meer in Japan quame te misschen, maer voornaemei. ende princi-

paelijck, daer de negotie op Japan soo een treffelycke avance geeft,

dat alles (soot schoon moeste om der voorgaende proceduren by de

Compe, vergoet werden) met het cargasoen van een schip alleene

conde overgewonnen werden ende andere veele consideratien, die in

de resolutie van 3en Julij te sien syn, men des te meer haer hadde

behooren met gewelt aen te grypen ende vernielen, emaer ter contra-

rien, dat men de saecke wijsselyck moeste overleggen, dat de Japan-

ders nu de logie al in hadden, die, soo lange leeffden, niet souden

hebben geweecken, daerin deselve sooveel ende meer middelen wae-

ren, als pretendeerden, die alle door ofte by hostiliteijt door canon



14 Augustus 1629 1719

in den brandt ende ongereede souden hebben geraeckt, dat de Compe.

in Japan haere ommeslach, vuytstaende schulden van laeckenen,

coper, haere logie, dienaers hadde, die by vernielinge deser weynige

Japanders oock alle om tleven, de Compe, van haere middelen ende

voor eeuwich vuijt Japan geraeckt soude hebben, dat bij de Ed. Heeren

Generaels respectivel. geordonneert werdt, dat de comercie op Japan

altydt voor de Compe. moet opgehouden werden, totdat men immers

gansch niet beter mochte, dat men, hier op syn gerechticheijt niet al

te seer willende staen, een veel grooter prerogatyff in Japan quame

te misschen ende wederom bijsonderlyck de ooghen slaen op de impor-

tantie ende avancen van een soo voortreffelycke handelplaetse, niet

om simpel toestaen by forma van conniventie van soo geringen eysch

te verliesen, maer dat alles behoorl. ende moderatel, geremonstreert

synde, niet alleen alles costeloos ende schaedeloos soude werden geres-

titueert, emaer daerenboven veele quadewillige ende affgunstighe den

mondt gestopt, de goede in meerder affectie gevoedt, des keysers be-

nevolentie hierdoor gecapteert ende eyndelinge de Compe. by soo

voortreffelijcke handel plaetse geconserveert, men niet en conde,

nochte mochte, haer vernielen ende ombringen. Ed, Hr. considereert

eens ter goeder trouwen ende met ernst, ofte den Raedt vraecke ge-

nomen hadde ende dese dertele moetwilligens alle (want dat conde

seer licht geschiet syn) van leven ter doodt gebracht hadde, ofte daer-

door alles geffent ende des Compes. saecken beter gevordert souden

syn geworden, gaerne jae seer gaerne onderwerpe ick mij U Ed. oor-

deel jae in dit stuck den kinderen van der straeten. Ick bidde Godt

almachtich, dat my ten jongsten dage soo rechtverdighen oordeel doch

niet weedervaere, als ick dit tot des Compes. meesten dienst ende

profyt gejudeert hebbe.

In plaetse, dat Nuijts ende Raet in Tayouan volgens ordere etc,

,,verstandt ende discretie souden gebruycken", dit m.eene ick naer

de maete, die my Godt de Heere gegeven heeft, te sijn geschiet, want

over myne al te groote discreetie ende verstandt, dat ick in der Japan-

ders saecken haer in den eysch in te willighen ende ongestraft te

laeten keeren gebruyckt hebbe, werdt geklaeget ende is den Raedt

ende ick in 107000 ƒ. gecondemneert, dooch daer sal eenmael occasie

comen daeraff by andere gelegentheijt te moghen sprecken,

„hebben haer gemoet door quaede", vuijt het voorverhaelde heeft
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U Ed. niet de quade maer goede bewegingen mynes gemoets ende des

Raets sorghvuldighe bedachtsaemheyt in tbehouden des Compes. af-

fairen op Japan connen speuren ende dienvolgende sal beter voughen,

dat andere oordeelen, ofte sulcx eenichsins op my can passen, alsdat

ick present daervan veel soude seggen. lek twyffele niet, wanneer U
Ed. eenighe oirenblasers ende parasitus aen d'eene zyde stellet ende

de reden plaetse gelieve te geven, dat U Ed. ende alle de weerelt haest

contentement door mij sal geschieden.

,,Dat te vreesen is des Compes. vyanden daerdoor stoffe", vuyt wat

achten doch, vuijt weldoen? omdat men eenighe moetwillighers ten

respecte van de Compe. ende comercie mitsgaders ten regarde van den

Keyser heeft toegestaen, t'geene sy met gewelt waeren eyschende?

omdat men goet voor quaet geloont heeft, omdat sy, voorneemendc

eenen Gouvernr. van een plaetse te vermoorden, ongestraft hebben ge-

bleven? omdat t' geene sy met onbedachtsaemheijt ende quade bewe-

ginge des gemoets hadden onderstaen, door voorsichticheijt, vuijt res-

pect des Keijsers ende dienst des Compes. is tegemoet gecomen? omdat

een gedreyght groot quaet door wijsheijt soo beleyt is, dat apparent

geen cleyn quaet maer een groot goet ende voordeel daervuyt sal

ontstaen?

,A1 wierde alles ten besten genomen, soo sal den interest", t' is waer,

dat het tardeeren ende overhouden van de schepen de Compe. schaedet,

maer hoe hebbe ick te vooren connen weten, sulcx geschieden soude?

Ick achte immers niet, dat U Ed. soo een quaet vooroordeel van my
hebt, dat soo ick maer simpel, gedacht (ick laete geweten staen) hadde,

ofte wel imandt vuyt den Raedt met mij, dat ick willens ende wetens

des Compes. schande ende dienvolgende mijne eygene ruijne soude

voirderen, voorwaer dit waere my met eene seer groote ende swaere

saecke beswaert, die ick niet en hebbe verstaen by de Japansche nego-

tianten, wanneer haere twee joncken ao, 1626 hier waeren overgebleven,

haere Capitaynen te syn opgelecht, wie van gesondt verstandt leght de

handen aen syn eijgen lichaem?

,,Dese swaericheyt meenen wij, hadden d' onse", al wat swaericht, ick

de Compe. hebbe connen ontschuijven ende voorcomen, verclaere heij-

lighlyck, dat naer vuytterste naersticheijt yverlyck sulcx hebbe behar-

tight, terstondt hierachter sal sulcx claerl. blycken.

„Te meer dewyle van Japan gewaerschout", dat ick advijs van de
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compste deser joncken gehadt hebbe ende dat apparent yets quaets

in den sinne hadden, bekenne ick gaerne, want aldus werdt mij van

Sr. Neyenroode geschreven: ,,Ick hebbe vandaege een brieff vuyt Saccaj

becomen van een goet vrundt, die mij waerschout, dat Phesedonne

binnen 2 a 3 dagen sal affcomen ende in Osacca wel 100 soldaten heeft

aengenomen. Wat hy hiermede in den sin heeft, en connen niet be-

vroeden. Ick hadde voor 2 a 3 dagen wel schrijven vuyt Nangasacque,

dat in de joncken wel eenighe kleyne stucxkens werden gelaeden ende

oock over de 200 roers, daervan ick meijne voor tvertrecq van de joncke

wel goede seeckerheyt van te becomen ende met deselve joncque largo

te adviseeren ende, soo ick achte, dat daer aen gelegen sij, sal het

jacht Chincheo daetl. despecheeren met advisen. U E. connen effenwei

in alles ordre stellen, soo U E. goet vinden sal" ende wat lager „in

tschrijven deses is hier gearriveert Phesode, met twee bareken vol volcx,

noch twee bareken syn der achter, die door stereken wint niet hebben

derven volgen, soodat het waer moet syn, dat ick hier boven van de

soldaten geschreven hebbe. Actum 5 Martij 1628 in Firando", Item

,,Phesode. heeft groote dingen voor, tis hem al eveneens, ofte hy windt,

ofte hij verliest, t' sal maer een gesochte oorsaecke syn om yets anders

te attenteeren. Soot mogelyck waere, dat alles met vreede ende vrundt-

schap conde geslecht werden, het waere een treffelijck stuck voor den

stant van de Compe. hier in Japan. Actum Firando 9en Marty 1628,

onderstont Cornelis van Neyenroode", Hieraff ben ick oock verder van

de Hr. Figensamma, Hr. van Firando, by sijne Ed. missive oock gewaer-

schout, dat namentl. Phesode. yets groots voorhadde, dat ick wel op

myn hoede soude syn, geen Japanders in tfort laeten comen ende voorts

vuyt myne oogen wel sien soude etc. welcken brieff door cortheyt des

tyts niet is getranslateert ende daerom can hem hier niet invougen.

Nu dan, sulcken veelvoudigen advertentien hebbende, hebbe ick de

saecken soo geschickt te beleggen, als tot meesten dienst ende ver-

seeckerheyt des Compes. standt alhier ende minste quetsinge des han-

dels op Japan is connen beleyt ende gedirigeert werden, hoewel, soo

ick alleene mijnen eygenen sin ende advys hadde mogen volgen, soude

de saecke noch anders beleyt hebben, als hiernaer sal blijcken.

In plaetse van middel te gebruycken etc.

„die geen voorder onlust gaven", dit is geschiet, daert heeft connen

ende mogen geschieden, als U Ed. hiervuyt claerl. sal bevinden, want
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soodanigen voorverhaelde advijsen ontfangen hebbende, was ick altijt

vooreerst mynen ofte des Compas. standt alhier wel te verseeckeren

ende buyten perijckel te stellen gehouden ende daerover niet eens

maer veele rcysen met den Raet overleggende, hoe ick sulcx gevoege-

lycts ter meester assurantie alhier ende minste irritatie in Japan soude

aenweinden, hebben t' naervolgende geresolveert: „De missive van Sr.

Cornelis van Neyenroode dato 9, 18 ende 23 Martij (waeraff de copien

in tcohier van ontfangene missiven a fo, 29 gebouckt staen), pr. t' jacht

Chincheo affgesonden, gelesen ende wel verstaen hebbende, hoe

namentl. Phesodonne cum suis neffens dry joncquen, met allerley

amonitie van oorloghe ende pr.tije soldaten gemant, possessie (nacr

gedane ende ontfangene opdracht) van dit eijlant Formosa voor de

Majesteyt van Japan geintentioneert is te neemen, oock t' dorp Zincan

vooreerst ende daernaer d' andere te occupeeren, is by Pr. Nuijts ende

presenten Raedt de onheylen, die soo faictelijcke oorloghe jegens haer

hier moeste gevoert werden, soo hier soo in Japan, tot achterdeel van

de generaele Compe. soude comen te resultereen, wel rypelyck geex-

pendeert ende, de voirdere gevolgen hinc inde overwoegen synde, dien-

stichts ende gevougelyckts geoordeelt ende dienvolgende geresolt. dat

men de souvrayniteyt ongequets altyt sal voor de Compe. maecken te

behouden ende wanneer gemelte joncken hier comen te arriveeren, men
haer, voor ende alleer ymant aen lant come, behoorl. sal visiteeren ende

alle haere amonutie van oorloghe by sachte middelen, soot geschieden

can ende des neen met force, daervuijt lichten ende affnemen, als

wesende onnodich ende niet vrij van quade suspitie, dat sy hier by

haere vrunden genouchsaem gewaepender hant ende buijten haere ge-

woonte verschijnen, waerdoor oordeelen, haer de minste irritatie, rede-

nen van klachten gegeven, haer concept geannulleert ende de souvray-

niteyt aen ons behouden sal werden. Actum in tfort Zelandia 9 April

1628, present Pieter Nuyts, Pieter Muijser, Johannes van der Hage,

Jacob Hooman, Matthys Albersz. Baele'"), Simon van Remorter^),

Matthijs Willemsz. ^^)
. Abra. de Mourcourt, Jacob Heyn^^), Andries

Therij". Vuyt dese resolutie can U Ed. wel bemercken, dat ick ende den

Raedt, vreesende, ofte mogelyck sy. Japanders, de souvraijniteijt noch

mochten (hoewel Sr. Neyenroode seyde, die affgeslagen was) te aen-

vaerden ende naerderhandt vuijt den Japanders, wilden ende Chinesen
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verstont in Japan noyt woordt daeraff te syn vermaent, eenichsins be-

decktelijck trachten te ontfangen, sorghvuldelijck in dese saecke soo

hebbe getracht te handelen, dat de Compe. niet alleene by t' opperste

gesach alhier, maer selffs by den handel ende comercie in Japan mochte

verblyven ende Ed. Hr. wat wegh ende middel con der naerders ende

beters, al hadt men met alle wysen van Athenen geconsulteert ende

gedelibereert, als duer dit gevonden werden? want dit visiteeren op

dry manieren conde geexcuseert werden, eerstelyck door de adver-

tentien vuijt Japan selffs van een van de lantsheeren, Figendonne

namentl. ende andere, die over haere ongewoonelycke verschijninge

gegeven was. Ten anderen, omdat de Hollantsche scheepen in Japan

niet alleene in tincomen maer oock in tvuytgaen gevisiteert werden ende

ten laesten, dat sulcx geschiede om voor te comen, dat geen valsch

geit hier souden inbringen, gel. haere voorgaende reijse bevonden werdt,

een Japander (doch buyten weten des Capitaijns ende der coopluyden)

hem daermede bemoyt hadde, waerdoor den handel niet alleen voor de

Compe. maer oock voor haer seer installich gemaeckt ende met groote

omsicht ende moyte by de Chineesen soude gedreeven werden, daer

men ter contrarien, soo men haer hadde simpel, laeten incomen, landen

ende ter neder setten oftewel absoluytel. versenden ende niet ontfangen,

des Compes. staet hier ende in Japan in meerder gevaer soude hebben

gestelt. Tis recht ende billick, dat men immers vuijt twee quaden

t' minste kiese, nu dese resolutie wert getrocken op tontfang der brieven

voorsz. ende lange tyt voor haere compste, opdat men, soo wanneer

nu gearriveert waeren, daetelyck weeten mochte, waernaer sich te

reguleeren ende haer te antwoorden hadden. Wanneer nu de Japan-

sche joncken gecomen syn geweest, hebbe ick t' noch daerby niet ge-

laeten, maer anderwerff den Raet beroupen ende alle swaericheden

ordentel. denselven voorgehouden ende, rypelijck gediscoureert heb-

bende, werdt t' naervolgende geresolveert ,,de Japansche joncken nu

ter reede hier geanckert synde, over welckers visitatie, vuytlichtinge

der amonutie ende vorder gevolgh op 9 courantij geresolveert is, werdt

bij Pieter Nuyts voorgedragen, off men bij voorgaende resolutie sal

persisteeren, ofte eenige naerdere interpretatie ende veranderinge daer-

over doen, werdt by den raet voosz. geconcludeert aen gemelte Reso-

lutie (om verscheyden reedenen) te verblijven ende dienvolgende de-

selve als by een naerdere resumptie, pr. dcsen te continueeren, actum



1724 14 Augustus 1629

in de stadt Zeelandia 29 April 1628, present Pieter Nuyts, Pr. Muijser,

Joannes vander Hage, Jacob Hooman, Abraham de Mourcourt, Jacob

Heyn, Mathys Albersz. Bale, Symon van Remorter, Matthys Willemsz.

Andries Terij". Opdat dan alles noch modester ende in tvrindel, sonder

eenige weersmaeckel, actiën mochte affloopen, hebbe ick twee mynder

naeste raeden (die beyde voor desen commandementen vertrouwt syn

geweest ende eenen schippr. Jacob Heyn gent. die voorwaer van soo

goeden fatsoen, leven ende discretie bevonden hebbe, dat ick getuijge

grooter charge te meriteeren) gecommitteert om den Capiteyn van de

Japansche joncken onse meyninge in tvrundel. aen te dienen, dewelcke,

wederkeerende, raporteerden, den Capitayn daertoe niet wilde, nochte

soude verstaen, ten derden male den Raet beriep ende t' naervolgende

resolveeren. „Naerdien door Srs. Muyser ende Vanderhage, opper-

coopluyden ende schipper Jacob Heyn de overste van de twee Japan-

sche joncken is aengedient, dat sy visitatie van haere twee joncken

wilde toelaeten ende gedoogen ende ten principaelen voor antwoordt

becomen hebben, dat syluyden daertoe in geenen deele wilden, nochte

souden verstaen, jae liever veele dooden sterven, daerenbooven dat sy

onse missive, (welckers copie pr. tjacht Chincheo becomen syn) die Sr.

Neyenroode aen ons met haer affgesonden, looghenen ende weygeren

te behandigen, de praeadvertentien vuijt Japan van haer disseyn ver-

staen hebben, het varieeren haerluijder woorden in tgetal van haer

volck, ons op haere aencompste maer 250 mannen sterck te syn voor-

gevende ende wy nu al kennisse van over de 500 becomen hebben ende

bovenal, dat op heden vrough aen den coopman Jacob Hooman (die

om haer aen boort te gaen spreecken gecomittecrt was) openbaere

hostiliteijt bewesen ende met vuytgetogen sabels van daer gehouden

hebben, alsmede dat Jafiodo. Commandr. van de twee joncken hem niet

heeft geschroompt met duijdelijckc woorden jegens gemelten Jacob

Heijn ende Frans Caron'"), ondercoopman, vuijt te bersten, dat hy niet

met de joncken om te handelen gecomen was, maer yets groots (twelck

hem van synen m-eester Phesode. gelast was) vuijt te richten ende soude

t' selve oock voltrecken, al soude het hem syn leven costen, wie het dan

oock lieff ende leet waere, mitsgaders andere ontallicke propoosten

van seer quaeden gevolge, slaende op voorgaende praeadvertentien.

Alle twelck by den Raet in forma van noch een naerdere resumptie

haerder twee voorsz. iterative genomene resolutien wel ernstelijck over-
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leght, geperpendeert ende gemediteert synde, soo de mineerende **)

swaericheeden, die des Compes, standl alhier naermaels soudc comen

te incurreeren (wanneer sy d' inlanders tot haere devotie bequamen)

ende deteriment in den Chinesen handel die sich seer levendich ver-

toont ende aen d' ander syde de swaericheden, die in Japan aen des

Compes. staet aldaer sal ontstaen, soo met haere natie hier in vyant-

schap geraecken ende alles wat vorders hier op te letten stont, per-

sisteert den Raedt des te meer, nu alle sachte middelen ende weegen

niets willen vorderen by haere voorige genomene resolutien van alle

de amonutie van oorloghe de joncken met force te ontblooten, actum

30 April 1628 present alle de voorige". lek nochtans, de saecken noch

verder insiende ende kennende ten deele den Japanschen hoochmoet,

niet twyffelende, sy souden noch wel bedaerden, principal. soo den

Capitayn Jafioje (dat een renegaet Christen nu voor de 3 a 4 mael is)

maer conde daertoe bewillight werden, vastelyc geloovende, dat dit

alleenen syn ende niet der coopluyden bedryff was, ben ick noyt tot

eenige daedelycheden gecomen, laetende dit soowat op syn beloop,

totdat eyndelingen gemelten Jafioje my is comen besoucken ende over

t'visiteeren synder joncken spreecken. Wat ick met hem verricht

hebbe, volght vuijt myn journael mynder directie onder den datum

3 Mayo Ao. 1628, aldus: ,,0p heden quamp Jafiode. af f met voor-

noemde 5 coopluijden in 5 bareken, met soldaten ende riemers wel

voorsien, die van ons vrundtlijck gewillecompt ende datelijck ingehaelt

werden ende in de Raetcamer geleydt. Wij waeren ondertusschen wel

gewapent ende op onse hoede voor alle opstygende ongeval ende op-

roer, dat ons soude mogen overcomen, Naerdat verscheyden discours-

sen over beyde syde, raeckende het stuck der visitatie, waeren gegaen

ende hy tot t' selve geensins met sachte middelen conde gebracht

werden, wierdt hem eyndel. aengesecht, hy in onse bewaernisse alleen

moeste blyven ende de reste vertrecken, tot hy de visitatie soude

toestaen, hy soude echter wel getracteert ende aen tsyne in tminste

niet vercort werden, Hy, merckende, dat nu in ons gewelt sat ende

geenen anderen wegh conde ingaen, heeft de visitatie ende dienvol-

gende de lichtinge der amonutie toegestaen, versouckende, de voorsz.

5 coopluyden ende 7 dienaers, die op haer pasten, oock daer mochten

blyven, twelck hem is vergunt, hy dede datel. een synder coopluijden

met dry onser in compe. naer syn boort vaeren met aensegginge, sy
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de visitatie ende lichtinge souden dulden, twelck sy aennaemen ende

hebben alsoo de visitatie ende dienvolgende de lichtinge der amonutie

van oorloge laeten voortgaen. "Voorwaer hiervuijt achte ick, Ed. Hr.

dat mynen vlijdt ende trouwen yverlycken dienst ter goeder discretie

in alles des Compes, affairen mereken sult ende dat het voorwaer niet

wel op mij en past, dat in den voorgaenden periodum gestelt wert

„aen plaets, dat Nuijts verstant ende discretie soude gebruijcken etc",

doch altydt U Ed. alle ompartydige maer voornamei. de Ed. Hren.

bewinthebberen eene verstandige judicature daerover laetende,

,,heeft Nuijts gedrongen de Zincanders over te leveren", hierin is

geen meerder dwanck geschiet als in tvisiteeren der joncquen jae veel

minderen, want de Capiteyn heeft mij ongeheyst die gepresenteert ende

dat ick haer vuyt de joncken gelicht ende in onse scheepen ter be-

waeringe overgenomen hebbe, is geschiet om haer te verhinderen, dat

niet daedel, naer haer dorp ende landt soude loopen ende die inge-

setenen jegens de Compe. ophittsen, opdat wij aen plaetse van eenen

geen twee vyanden te wederstaen souden hebben ofte altydt in achter-

dencken van dien cant hier sitten, sulcx, wat hierinne is gedaen, soo-

wel ten besten ende goeden van de Compe. is gemeynd als met het

lichten van de amonutie van oorloghe, niettemin bekenne ick, dat mij

t' gevolgh van de saeckcn naerderhant soodanigen licht ende openinge

heeft gegeven, bevindende, als legitime ambassadeurs in Japan niet

waeren erkent, dat van dit eylant op te draagen noyt was vermaent,

nochte yets tot naerdeel van de Compe. wederkeerende met de Japan-

ders, in den sinne hadden, dat, soo ick ende den Raet sulcx ter dier

tyt gcweeten hadden, mede souden daerinne hebben connen civili-

seeren, dit moeste dan, segge ick, alsoo geschieden, soude men des

Compes, standt van dier sijde verseeckert ende buyten sorge stellen.

„die als Ambassaduers in Japan waeren erkent", het is gesecht, dat

soo niet syn erkent, want tot dien intent niet sijn vervoert. Den brieff

van Sr. Neyenroode seght expres, dat soo niet geeert ende onthaelt

waeren, als daervan wel was vuytgegeven, dat meer is, sy hebben noyt

versocht voor den keyser te moghen verschijnen ende syn verbooden

weder in Japan te comen. Het affneemen van haer goet is sonder haer

ofte der Japanders preiuditie geschiet, alsoo alles op den naem van

visitatie is gedaen ende oock niet als met voorgaende advijs ende

resolutie van den Raet, gefondeert op seer goede insichten, aldus luij-
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dende: „vorders, dat de vuytgevoerde onse ingesetenen van Zincan

eenige schuyten selvers door Sijne Mayestt. syn vereert, is wyders

geresolveert, soo omdat de ingesetenen van dese landen tot noch toe

egeene kennisse van silver ofte diergelycke fyne metaelen hebben,

noch becomen souden, soo om te thoonen dat het raptijff •'') vuijtvoeren

derselver by ons niet can getollereert, nochte geconniveert werden,

dat men gemelte penningen by alle wegen van haer sal sien te becomen

om ofte ten profijte van de Compe. deselve te confisqueeren, de naer-

dere ordre van de Ed. Hr. Generl. daerover verwachtende, ofte den

keyser deselve (als sijnde qualijck van de qualiteyten deser persoonen

geinformeert) te doen restitueeren ende ingevalle gemelte penningen

door Phesedonne voor dato vuyt haere handen waeren gelicht, dat

men deselve tot restitutie sal sien te bewillighen, ofte by weygeringe

occasie becomen den keyser daeraff te connen ofte moghen verwit-

tigen. Actum in tfort Zeelandia 9 April 1628, present Pieter Nuijts,

Pieter Muyser, Jacob Hooman, Matthys Baele, Symon van Regemor-

ter, Matthys Willemsz., Abraham de Mourcourt, Jacob Heyn, Andries

Therij", ofte nu sulcken resolutie te verwerpen sij, connen alle staets-

ervaerene oordeelen.

,,Die aen d' een ende d' ander vereert", ick hebbe lange niet connen

bedencken, van waer U Ed. dese ontdeckinge vandaen mocht hebbe,

tot my eyndel. in den sin is gecomen, ofte Candidius, ter dier tijt in

Zincan liggende, hierover aen U Ed. mochte geschreven hebben, waer-

omme, hem voor my ontboden hebbende, hem affgevraeght hebbe, ofte

copien synder missive, in Octobr. aen U Ed. geschreven, behouden

hadde, antwoorde jae, maer waeren door eenen Jan Hermansz. *"]

sieckentrooster, verlooren, sulcx dat niet en hadde, nochte mij conde

leeveren, verder gevraght synde, soo oock yets daervuyt wiste te reci-

teeren, ofte oock onthouden hadde, watter in was, seyde jae, soo vraagde

hem, ofte hy geschreven hadde, dat ick des Sinckanders scheinckagie

ofte goederen vermindert hadde, gaff voor antwoordt te meenen, dat

sulcx niet geschreven hadde seeckerl, te weeten, maer seijde, dat de

Zincanders, boven comende, geclaght hadden, dat sy alle haer goet

niet in de kisten vonden, dat in Japan daerin gepackt hadden, dit can

alsoo wel de waerheijt oock de onwaerheyt syn, immers dit is waer-

achtich, dat niet een hair, van t' geene in des Compes. handen gecomen

is, gemist ofte verlooren hebben ende soo daer te cort waere geweest,
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gelijck ick kennisse hadde van eenen Japanschen rock, die ick van

myn eygen daerby hebbe doen leggen, ick soude van gelycken met de

reste gedaen hebben. Ick can U Ed, by inventaris doen blycken, want

van alles exacte ende pertinente notitie hebbe doen houden, het gansch

weynich goet, dat sy vuyt Japan gebracht hebben ende doceeren, hoe

sy, noch in Japan zynde, meest alles hebben verhoereert ende onnut-

tel, omgebraght.
,

„Waertoe syne Majesteyt dese affronte gedaen", tis vooren gesecht

ende bekent, dat men ter dier tydt alle saecken soo wel als daernaer

geweeten hadden, men hadde daerin connen, jae moeten hebben civi-

liseeren, maer niet wetende, watter achter t' stuck selffs noch mochte

schuylen, wast alsoo dienstich als het ophouden der wilden, dat dese

by de andere in Sincan en quamen ende het ontblooten der amunitie

der Japanders, jae het wiert alsoo hoochgelyck noodich geacht (als

pr. resolutie), omdat sy gheen kennisse van fyne metaelen souden be-

comen, omdat den keyser van de qualiteijten dier persoonen niet wel

geinformeert was ende eyndel. syne Mayestt. die te doen restitueeren

ende om alsoo eere ende faveur daerdoor voor syne Mayesteijt te

becomen.

Inplaefs dat men de Japanders etc.

,,op tspoedichsten gelyck begerden, behoorden te laten vertreckcn",

hierinne heeft U Ed. gelyck, soo ick oock mynen wille (gelyck dacrover

hiervooren geklaaght hebbe) hadden mogen doen, sy waeren niet een

oogenblijck opgehouden. Ick verclaere met de waerheyt, dat, als ick

in de vergaderinghe de propositie over t' versouck der Japanders, dat

te vertrecken mochten gelicentieert werden, dede, t' selve soo instelde

ende dirigeerde, dat ick gaerne daerdoor de Raetspcrsoonen tot demissie

der Japanders m.et mij te condescendeeren mochte inclineeren, maer

wat ick voorworp, naerdat ick twee a drij contrarie advisen gehoort

hadde, emporteerden mij ende was niet een onder den Raet, die met

myne propositie ende adv^'s niet en discrepeerde. Nu weet U Ed. ick

in een colegie niet meer als een stemme ende by gelycke stemme een

dobbele voys hebbe, soude ick dan in ordentel. den behamer '^)
, daer

ick seven stemmen tegens mij hadde, gemaeckt hebben? ist niet in

alle wel geordoneerde colegien een gebruyck, dat de meeste voysen

het besluyt emporteeren? doch om te bewysen, dat de Raeden oock

sulcx vuyt eene goede meyninge gedaen hebben, levere by desen haere
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resolutie over ende vinden, dat die jegens mijnen wille ende advoij sy

getrocken, blyckt vuyt volgende extracten der missiven, eerstel, vuyt

mijne detentiecamer weynich tijts daernaer aldus geschreven te weten

aen den selven Raet, in tfort vergadert sijnde, „Waere myn advys ge-

volght, dat men haer paisibelijck soude hebben laten vertrecken, dese

rusien waeren geeviteert, doch accuseren geensins, want uwer aller

ijver ende intent my bewust is, 30 Junij Ao. 1628", even alsoo hebbe

ick aen U Ed. geschreven ,,effenwei waere onse opinie gevolght, dat

men de joncken re infecta op haer versouck hadde laeten naer Japan

keeren, wy hadden vertrouwt, in schaaden soodanigen recentiment *^')

souden becomen hebben, dat naer dese plaetse naermaels niet meer

souden hebben getendeert ende ons van dit verraet geexcuseert, maer

den Raet vondt ons advijs niet goet, actum 26 8br. 1628", ick ben vor-

ders bcreijt sulcx met eede oock te staven ende bevesten. U Ed. oor-

deele doch gesondelijck, ofte ick hierinne culpabel ben.

,,ende haer aen eenige zijde te helpen ', wat ick in myn journl, copien

der affgesonden missiven, resolutien ende mijne memorie scherpe ende

overlese, can ick hier gansch niets aff gevinden, ick verclaere ter goeder

trouwen gansch geene kennisse hier aff te hebben, ofte soo die gehadt

hebbe, is my sulcx geheel ontgaen. Wanneer men mij sulcx bewyst, sal

ick antwoorden, want soo haer sulcx geweygert is, moeten der oock

redenen waerom wesen, want, Godt loff, ick hebbe noyt yets gedaen

ofte gelaeten, ofte cant verantwoorden, andermael dan geseght, ick

hebbe hier aff nochte oock niemant van den Raet, die daer naer ge-

vraeght hebbe, geene kennisse, vuyt dit volgende sal U Ed. de waerheyt

ofte onwaerheyt hieraff lichtel. oordeelen, want tis eene presentatie,

die ick vuyt myne privé sonder te vooren met den Raet op te hebben

gedelibereert, de Japanders gedaen hebbe. ,,Pieter Nuijts, Raet van

India, siende, dat hier geen handelinge vuyt China valt ende dat wy
onderschreven met onse capitalen naer Japan (soo niet wat tijts willen

touven) wederomme te keeren, gelyckerwys van daer gecomen syn,

gebaeckent staet ende wy van nu aff aen tot onser wederkeeringe prae-

paratie maecken, heeft ons seer vrundtlijck tot diversche reysen aen-

geraeden (alsoo wy tijts genough hebben selffs oock twee maenden naer

desen daer in Japan te comen), dat vry noch een weynich met ons

voorgenomen reyse soude ophouden, niet twyffelende, ofte soude den

Chineeschen handel (soo die van selffs niet soude willen vallen) met

109
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sijne macht, die alle vuren van Java is verwachtende, door force openen,

v/aerdoor wy alsdan onse capitalen sullen connen besteeden, hebben

soodanigen vrundtl, aenradinge affgeslaegen, voor antw^oordt gevende,

dat sulcken concept onseeckere vuijtcompste subject was,

Daeghts daeraen heeft syne E. ons anderwerff ontbooden ende aen-

gedient, naerdemael wy soodanigen aenradingen affsloeghen, oorsaecke

daerdoor hadde becomen op onse saecken naerder te dencken, ver-

claerende, dat het sijne schande was, dat vremde natiën haere capi-

taelen in den tydt synder regeringe soowel als te vooren niet souden

connen besteeden, maer deselve twee mael de see sonder vrucht pas-

seeren, dat Sijne E. ons daeromme aenriedt ende vuijt goeder effectie

ende genegentheyt t'onser natie presenteerde, dat wy hier souden

laeten alle Japansche Chineese coopluyden, in Nangasacqui woonende

ende door ons coopluyden daerneffens, wy sijne E. alle onse contanten

onder behoorl. recipisse souden overleeveren, met dewelcke Syne E.

persoonelijck naer China soude gaen ende deselve peningen neffens de

sijne in syde ende andere waeren besteeden, waervan gemelte Japan-

sche Chineesen pertinente reeckeninge souden houden ende d'inge-

cochte goederen door een synder scheepen in Japan bringen ende ons

contingent door d' Japansche Chineesen laeten intregecren, edoch soo

Syne E. gemelte penningen in geenen deele door swaere oorlogen niet

conde besteeden (waeraff gemelte Chinesen souden kennisse draagen),

soo presenteerde Syne E. de bovengeschreven recipisse in soodanigen

vougen te willen stipuleren, dat vuyt crachte derselver onse overge-

leeverde penningen door den Capitayn over de Hollanders Cornelis van

Neyenroode, in Firando resideerende, ons ten danck ende ten vollen

souden werden ofte in schuytgelt (naer ordinarien cours gereduceert)

ofte in fyn silver wedergegeven, welcke seer groote minnelycke ende

voorwaer meer als broederlycke presentatie wij effenwei niet hebben

willen aenneemen, maer als by voorgaende resolutie van te vertrecken

blyven persisteeren. Alle welcke wij verclaeren alles alsoo waerachtich

te wesen, als luyden met eeren in plaetse van eede ende daeromme dit

hantschrifft, naerdat het ons in tJapans wel duijdelyck ende meenich-

mael t' onser contentement is vertolckt, met onse hantteecken ende

mereken hebben onderschreeven op 16 Juny 1628 in de stadt Zee-

landia, onderstont Jafiode, Sinseymon, Siogemon, Fatsesemon, Kise-

mon, Sinsemon, Iquan, Jaoiemon, Kitsesemon, Iquan, Matasemon,
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Sinsemon, Seosemon, Croïemon, Tarrosemon, Thesabro, Mamojemon,

Serciemon, Tafioje, Kioso, Choseiodon, Niemon" *'')
, andermael laetc

ick dit tot U Ed. rechtmatich oordeel.

,,ende syn sonder reden soo lange opgehouden", hier recht te vooren

hebbe daerop gedient.

„dat daerdoor gedrongen syn", hier is wat aen, want hebbende rechts

te vooren haer ter retour geprepareert ende alle haere proviande van

rijs (die just onder de Chineesen goeden treek hadden) vercocht, meyn-

den, dat wy door tophouden voorgenomen hadden haer te doen ver-

gaen, doch dit is niet alleene d'oirsaecke, maer de molestien door

onser voorsaten haer aengedaen, haere schaeden der vuytstaende

schulden, die sy in China hadden, daer geen, immers weynich appa-

rentie van recouver van sagen, de affheysinghe van tollen by de Hr,

Sonck, de vuytbanninge der Japansche Chinesen ende veele andere

incompatibele acten (soo sij seggen) door de Hr. Sonck ende de Wit

haer aengedaen, hebben de principale ende werkende oorsaecken ge-

weest; hierachter sal daerover breeder moeten spreecken.

„omme van honger niet te vergaen", Ed. Hr. noteert, dit hebben sij

sulcx daerom gedaen (gel. ten deele de waerheijt is), hoe wast dan

mogelyck (gel. U Ed. meent), dat men haer door onthoudinge van

spijse ende dranck soude hebben connen dwingen?

,,ontrent 200 Japanders Nuijts in syn eijgen huijs", hiertoe syn maer

geweest de coopluijden, die den Commandeur de Wit soo qualick voor

desen (soo sij in Japan over hem geclaeght hebben) getrackteert hadde,

dat Syne E. volcomentlyck wyten alle de schaaden, die haer toege-

comen syn, dat namentl, niet heeft willen gedoogen, sij haere zyden

vuyt China (daer sy nochtans daertoe ontboden wierden) mochten

gaen haelen, dat hy met de roovers aenspande ende de buijten gelijckel.

deylden, dat wanneer haere sijden vuyt China herwaerts gebracht

werden, bij Sijne E, werden aengeslaegen ende de Compe. toegeeijgent,

als hiernaer sal blycken ende wat al noch meer dingen, die syne E.

van haer te laste gelecht syn; dese luyden met haere dienaers ontrent

135 pr.soonen hebben haer versteecken in der Chineesen wooningen,

ontrent de logie staende, alleene is den Capitayn ende 14 a 15 coop-

luyden met ontrent 30 synder dienaers haer geveynst andermael te

moghen vertrecken mij (te) comen versoucken, met mij hier over in

propoost comende, hebbe ick gelyck meermael des Raets advys haer
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aengedient, terstont trocken alle gelyck van leir ende gelieten haer

als dolle ende besetene menschen, terstondt quaemen aen alle canten

die Japanders, die haer versteecken hadden voor den dagh, het wey-

nich volck, dat in de logie waeren, vluchten, den coopman ende eenige

weynige, die wat weerstandt meynden te connen doen, wierden dapper-

lyck gequets, die haer oock moesten retireeren, twee duytsen bleeven

ter plaetse doot, t' fort schoot 2 a 3 schooten door haer bareken,

Woerden, dat voor de logie lagh, was besich met crengen, de officieren

van andere jachten aen lant, sulcx, dat niemant van de scheepen eerst

schoot, want wisten niet, gelyck oock niemant en dede, watter gaende

was, eenige Raetspersoonen verscheenen voor de logie, quamen vragen,

wat de Japanders in den sinne hadden, daerop de Capitayn liet ant-

woorden, Sr, Muyser soude mede boven comen, hy moest hem spree-

cken, ondertusschen spraecken met elcanderen ende vondent niet goet,

gelyck ick Sr. Muyser oock liet toeroepen, hy soude hier niet comen,

maer op tfort daedel. in alles goede ordre stellen, sulcx dat in dese

disordre 12 a 13 Japanders oock in de kerse vloogen, Sr. Muyser ende

de vrunden syn daetl, in tfort geretireert, cuypers, metselaers, smits,

timmerluyden, etc. alles buyten t' selve gelogieert synde, binnen laeten

comen, op alles ordre gestelt ende daetel. naer den middach (alsoo

dit faict een weynich voor middach aenginck) den Raet beroepen ende

t' naervolgende geresolveert: ,,Alsoo den Japanschen Capiteyn Jafioje

met ettelycke syner swyte ende coopluyden op huyden morgen onder

schyn van vrundtlyck affscheyt aen Pieter Nuyts, Raedt van India ende

gouvernr. deser plaetse, te neemen naer onderlinge discourssen, soo

wel vrundtl, als arrogante, hunselven buyten expectatie schelmachtich

ende verradisch (gemelten gouvernr, alleen in syn camer synde, geac-

companjeert van syn soontjen ende Frans Caron] van synen persoon

hebben verseeckert, denselven buyten allen recht gebonden ende

gedreijght, soo hy riep, te dooden, waerover oock sulcken oploop in

logiment van gemelten gouvernr. is ontstaen, dat ettelijcke, soo wel

van d'onse ende van de Japanders, sijn doot gebleeven ende gequets,

den Raet van Syne E, gesamentlijck in tfort Zeelandia vergadert synde,

niet wetende, nochte connende oordeelen, waervuijt dese insolentien

ende boose actiën resulteeren ofte haere oorsproncke namen, consi-

dereerende nochtans, het niet oorbaerl, jae niet eerlyck was Syne E,

in soodanigen staet te laeten sonder diligentie te doen tot verlossinge
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van Sijne E. persoon ende soon, is by gemelten raet eenstemmich goet-

gevonden ende geresolveert, dat men de Japanders door gecomitteer-

de sal insinueeren, dat se ons den Gouvernr. weder liber ende vrij in

handen stellen, ofte dat wy genootsaeckt sullen syn met gewelt sijne

E. t'sy levendich ofte doot vuyt haere handen te becomen ende ge-

melte moordadich, verradisch ende absurdt altentaet met rigeur te

vreecken ende te straffen, actum in tfort Zeelandia 29 Junij 1628,

present Pieter Muyser, Joannes vander Hage, Jan Hartman*''), Abra-

ham de Mourcourt, Lambt. Jeronimus, Jacob Heyn, Alb. Matthysz.

Bale, Andries Thery, Matthijs Willemsz. Pieter Hendricksz. Spierinck,

Michel Snel, Jacob Hooman". Hierover syn de gecomiteerdc by de

Japanders verscheenen (soo ickt wel onthouden hebbe, buijten de

logie) gelyck ie in tjournael genoteert vinde, aldus luydende ,,Tegens

den avont raporteerden de voorsz. comissarisen aen den Raedt, dat

de Japanders over de verlossinge met elcandren in raetspleeginge

waeren gecomen, doch conden soo cortelyck (als wy wel hadden ge-

sien) tot volcomen besluyt der saecke niet comen ende overmits de

voorsz. commissaresen instantelyck volhouden, niet willende van daer

vertrecken, voordat haer op tvoorstel naer behooren wierdt geant-

woordt, hebben naer langh wachtens eyndel. voor antwoordt becomen,

dat, soo den Raet niet wilden wachten, mochten doen, wat die wilden

ende in gevalle hostiliteijt gebruijcken, souden synes E. hooft te vein-

ster vuytwerpen ende dan hun alle doot vechten, wel weetende, onse

handen (overmits onse groote macht alhier) niet levendich souden ont-

vlijeden, tweick den voorsz. Raedt in consideratie genomen hebbende,

verstonden op versscher daet de Commissaresen aen Sijne E. weder

te despecheeren omme te verneemen, wat apparentie van verlossinge

hij nu sagh ende hoe in sulcken vougen gelieffden gehandelt". Nu, Ed.

Heer, hier wast tydt sijne oogen, niet voor myn leven (gelyck U Ed.

meyndt) maer wat best in des Compes. staet alhier ende Japan gedaen

ofte gelaeten, te openen, wat met gewelt, wat met sachtheijt te voir-

deeren, ick antwoorden, dat men voorsichtich te werck soude gaen,

aldus volght in tjournael ,,Syne E. dede den Raet door voorsz, comis-

saresen raporteeren, dat men soo haestich niet soude wesen, maer den

Japanders tyt geven (aengesien sy haer daerop beriepen), alles soude

wel tot een goet eynde comen". Tyt was hier voorwaer niet alleenc

voor haer, die soo een leelijck stuck begonnen hadden ende voor tvuyt-
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eijnde moesten sorgen, maer oock voor den Raedt, hoe dan dese saecke

souden effenen, tsy, als gesecht, met force t' sy met sachticheyt, hoogh-

noodich, want in periculeuse saecken mach men maer eens misschen,

lek meende, dat ick des anderen daaghts vuyt een venster lichtel.

soude connen ontcomen, dat op morgen met een party volcx ons leven-

dich ofte doot souden comen eyschen ende soo ick conde ontcomen,

mochten haer van mynen persoon verseeckeren, waerop den Raedt

aldus resolveerde „Voorgaende resolutie den Japanders geinsinueert

ende met de Hr. Gouvernr. gecomuniceert, Synes E. advys daerop

gehoort, namentl. dat verhoopte, alles soude ten besten comen ende

dat men derhalven daetl. tot geen handtdadigheijt soude comen, maer

de saecke tot morgen vrough insien ende, aldan geen veranderinge

tot reconsiliatie verneemende, met een partye soldaten voor thuys

soude comen, syne E. persoon eyschen ende, soot mogel. waere, dat

middel vondt on vuyt een venster te springen, ons van Sijne E. souden

verseeckeren, welck advijs den Raet in consideratie gegeven svnde

ende, naer alles overwogen, goet gevonden, dat men hier in tfort de

wachten sal verstercken, op alles goede ordre stellen ende ten princi-

paelen op morgen vrough te schurceeren ende synes E. advijs te volgen,

datum 29 Juny 1628 in tfort Zeelandia, present Pieter Muijser, Joannes

vander Hage, Jan Hartman, Jacob Hooman, Abr. de Mourcourt, Lambt,

Jeronimus, Jacob Heyn, Andries Thery, Matthys Willemsz. Pieter

Hendricksz. Spierinck, Michiel Snel". Des anderen daeghts heel vrough,

eer imant den tolck was comen spreecken, soo resolveerden gemelte

Raeden t' naervolgende ,,De bovenstaende Resolutie nopende t' uyt-

seinden van partije soldaten om des Hr. Gouvernrs. persoon te eyschen

ende principaelijck, dat Syne E. soude trachten te ontcomen ende soo

wegh gevoert te werden, wederom in deliberatie genomen, alsoo t'

selve vuijttrecken ende opheyschen groote alteratie soude causeeren

ende lichtel. oorsaecke syn, dat men met elcanderen wederom tot

bloetstortinge soude mogen comen, oock mede dat het attenteeren

om te ontcomen, tsij vuyt een veijnster te springen ofte anders, in allen

manieren onmogelijck geacht werdt te effectueeren, soo is bij den Raet

goetgevonden beyde de voorgevoerde poincten te excuseeren ende dat

men andermael den Japanders in tvrundel. sal gaen aenseggen, dat se

ons den Gouverneur liber ende vrij in handen stellen ende dat eer-

lange jae eer binnen twee uren, des neen, dat men haer met hostiliteyt
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sal aengaen ende syne E. persoon met gewelt sal soucken te verlossen,

actum 30 Junij Ao. 1628 in tfort Zeelandia, present Pr. Muyser, Joan-

nes vander Hage, Jan Hartman, Jacob Hooman, Abr. de Mourcourt

ende voorts als vooren". Desen morgen (alsoo ick geen bootschap be-

quamp), schreeff ick aen den Raet aldus: „Aen den Achtb, Raet, pre-

sent in tfort Zeelandia, de gisterendaeghtsche insolentien, door de Ja-

panders geuseert, hebben haeren oorspronck vuyt haere opgehouden

voyagie genomen, siende, dat door vrundelycke versoecken, voor desen

desaengaende meermael gedaen, niets vorderden, hun quaden middel

jae extremiteyten by de hant te moeten neemen veroorsaeckt, Godt,

die ons merckel. bewaert heeft, sij loff ende danck, tot haer voornemen

niet syn gecomen, want de resolutie was mij de reste te geven ende

haer selven den buyck te snijden, Geene andere oorsaecken als vooren

wetende voor te bringen, geloovende wy door het ophouden voorsz.

(in revengie der vuytgevoerde Zincanders ende non audiëntie boven)

haerselven te doen consumeeren ende vergaen geresolveert moesten

hebben. De saecken syn gemodereert, soo U E, willen toogen (gel.

niet en twijffelen), allen voirderen onheyl hier ende voornamei. in des

Compes. standt in Japan hertel, weinschen te excuseeren. Waere myn

advijs gevolght, dat men haer paisibelyck soude hebben laeten ver-

trecken, dese rusien waren geeviteert, doch accuseeren geensdeels,

want U E. intent ende allen ijver ons bewust is, dese luyden hebben

sulcken inpressien, dat men haer noyt sal laeten vertrecken, maer van

honger ende commer vergaen laeten, dat haer met geenige reden t'

contrarien van dien vuijt het hooft te stooten is ende daerom pr.

schrifftel. resolutie gearresteert in seguriteijt sonder lesie te sullen

vertrecken ofte levendich vuijt onse wooninge niet te retireerem, eyn-

delingen naer verscheyden goede voorslaaghen van tcontrarien te

doen toonen, ben ick met haer verdraagen, dat haer vertreck sal ge-

schieden onder behoorlycke ostagiers, ter wedersyden vyff persoonen

vuijt het corpus van U E. ende vijff van de haere, principal. daer sy

lange op gestaen hebben, is myn eygen bloet Laurens *'), Srs. Muijser,

vander Hage, Hartman ende Mourcourt, deselve sullen in haere joncken

moeten gaen ende daertegens den capiteijn van de soldaten van haer-

luyder syde, synen eijgenen soone, den cousijn van Phesodonne, den

goccomij ^•') ofte bonjoij ende ten laesten Croijemon, den eersten ende

voornaemsten coopman. Deselve sullen gaen ende gereparteert werden
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in onse scheepen ter tydt haerluyder vertrecq, hierby voort tweede

poinct is moeten toegestaen werden, dat gemelte onse vyff persoonen

met haere joncken naer Japan sullen moeten vertrecken ende haere

vyff ostagiers neffens gemelte joncke in een onser jachten, Aen dit

punct, schijndt, connen nochte sullen niet wijeken, voorwendende, dat

soo sulcke ostagiers niet verder als recht buyten gaets soude mede

gaen, soo soude het gebeuren, dat wij t'onser revengie alle onse

schepen haer te verdelgen souden naerseijnden ende hieraff, te weten

van die opinie, syn niet aff te setten, hebben den gantschen nacht daer-

over geraetslaeght, geloovende noch schaers, als U E. al tesamen met

myn soone daerin sal wesen, haer nauwelycx sal verschoonen ende

aengesien sij sulcken gewichtigen saecke met sulcken een quaden ende

extremen middel begonnen hebben, willen voor tvuijteijnde verseeckert

syn, Sij syn soo bevreest, dat, als buyten gaets syn, vervolginge sullen

lyden, dat onsen eygen persoon met groote instantie t' haerder assu-

rantie neffens den schippr. Heyn ende den luijtenant Terij geheyscht

hebben, vertrouwende alsdan ongemolesteert sullen wesen, Wy hebben

met hart spreecken t' getal op 5 voorsz, gereduceert (hoewel niet en

twyffelen, ofte voor haer vertrecq, wanneer de gestoortheyt haer wat

gcsedt sal hebben, gediminueert sal connen werden], U E, moght voor-

seecker vertrouwen, dat de comotien geen andere oorspronck hebben,

want bedancken ons overvloedigh van alles ende sweiren, principal.

den capiteyn, voor syn vertreck my wonderlinge openinge wegens des

Compes, standt in Japan sal openbaeren, dat willen wy synen raet

volgen, onse ordinaire schenckagie aenvaert ende aengenaem sal wesen

etc. Wij gevent ten deele gelooff, omdat het syne coopluijden confir-

meeren, dat onsen staet te hove geen last lydt ende veele propoosten,

die in desen te langh souden vallen. U E, hebben niet te glosseeren

op de vyff, die wy genomen hebben, waeromme niet Quitsisemondonne

ende andere, eensdeels dat wy dese voor de principaelste achten,

anderdeels dat wy oordeelen, dat t' getal op 2 sal connen gediminu-

eert werden (doch vooreerst niet) namentl, op myn sone ende Sr,

Muijser, waerin ons Quitsisemondonne ende andere eensdeels sal diens-

tich connen wesen, tis ons vry gestelt te neemen, die wy willen. Dunckt

het den Raet goet die te veranderen, daer sal gheen different over syn,

excepto de 2 capitaijnen, die vuyt haere joncken niet connen ofte

moghen sijn. Wij estimeeren dit accordt (wanneer men ons hier ende
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in Japan in voirder gevaer niet wil stellen) genouchsaem buyten re-

plycke ende reprochie ende daerom verwachten oock een goede ende

oprechte doch geen mindere geraisoneerde antwoordt, U E, vertrouwen

haer volcomentlijck op dit ons schrifft, dat namentlijck de swaericheden

syn ontstaen, als geroert ende excuseert de quaede handt, die van

de gisterendaeghsche banden vrij ontstelt is, nu syn wij vry, In haesten

30 Juni) 1628 vuyt myncamer, onderstondt Pr. Nuijts". Hierop bequamp
ick mondelinge antwoordt, dat den Raet seer impertinent ende on-

redelyck doght, datter hier geen ostagiers van haere souden behouden

werden (gelijck het oock de waerheyt is ende de Japanders te vooren

al voorgehouden hadden), maer excipieerde, dat sy niet en mochten

over haeren pas vuijtblijven, ofte waeren doode menschen etc, ende

ofte sy niet en repten van de souvrayniteyt ofte wel t' fort souden

willen overvallen, waerop ick jegens den avondt aldus ajitwoorde ,,U

E. antwoordt op onsen van op heden verstaen, wij repliceeren cortel,

Onses oordeels is daer geen swaericheyt te maecken in tstuck der

ostagiers, schoon sij naer haer eygen landt gevoert werden, want ter

goeder trouwen, wat souden sy met 4 persoonen meer ofte minder

vuytrichten als jegenswoordich in Firando sijn? Wy presenteeren per-

soonelyck (soot den raedt goet vindt) derwaerts te gaen alles te ver-

antwoorden, want, Godt loff, daer is niets met haer gehandelt ofte

de schriften daervan syn sco dair, dat die stommen spreecken. Van

haer ostagiers hier te behouden, t' selve soude daernaer connen

gedaen werden, alsoo die presenteeren in een ofte verdeelt in de schee-

pen die te bringen. Die te largeeren ofte niet, stondt aen ons ende ter

goeder trouwen, wat connen sy onse ostagiers daerover gedoen? De
saecke is immers soo veel naerder, dat sy vuyt ontsach haerder ostagiers

wel sullen wachten yets te attenteeren, daer sij nu niet en doen ende

wij in contra van mynen persoon geen ostagiers en hebben, U E. perpen-

deere de saecke naerder ende beter, wy connen aldan met meerder

cracht sprecken als nu. Dit schrijve in geenen deelen in der manieren,

dat als ofte wij den doot ontsagen, want waere sulcx soo, op gisteren

hadde ick verscheyden vilaine aenspraecken van accorden, daerover

antwoorde liever te willen sterven, als nu ben ick noch van die opinie,

doch handelt met soo een temperament, dat des Compes. standt aen

d'een ende d'ander syde mach ongevioleert blyven. U E. alle gelyck

ende principacl Sr. Muyser weet, wat de Compe, aen Japan gelegen
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is ende hoe hooge die van den Hr, Generael Carpentier gerecomandeert

werdt te conserveeren, al waert oock een weynich tot schaede ende

onser schande. De Japanders connen nauwelycx by ons, ofte wy werden

wel gevexeert, vooreerst sie ick de gemoederen niet wel te stillen,

willen wij, sy sullen naerder comen (daer ick niet aen en twijffele), soo

wy haer toonen een weynich tegemoet te willen gaen, wy, U E. ende

alle de vrunden syn deselffde. Wat swaericheyt isser? Ter contrarien

salt de suspicie, die U E. hebben van tfort aen te tasten, gans wegh-

neemen, dese luyden connen noch willen niet geloven, ofte wy sullen

ons soucken ter doot op haer revengieren, laet (soot geschieden can)

pr. gradus attendeeren ende voortgaen, t' sal ten lacsten wel vallen

ende volgen. De Souvraijniteyt van tlandt compt in geenen deele eens

in consideratie, want daer blyckt nergens, den keyser ofte raeden die

begeeren, maer ter contrarien, dat hy hem met het syne vergenoucht,

soo anders waerc te dencken, niet dat die door eenen Jafioje affge-

vordert ende daertoe gebruyckt soude werden. Infyn om cort te wesen,

t' schindt U E, op alles niet nauw en letten, men kan alles metter penne

niet geschrijven, heden hebbe ick verscheijden dinghen, doordien door

Sr. Remorter tot overleveringe wat gepresseert wert, vergeeten. Sy

syn seer in tgadt voor revengie, die, schoon ick waeren in liberen handen,

voor ditmael noch niet goet soude vinden, waer soude de lieffde der

Compe. ende der affwesende vrunden wesen? can den Raet niet naer-

ders dclibereeren, in Goddes name zy, wy getroostent ons. Vooreerst,

syn sij niet naerders te bringen, presenteere ick niet mijn selven, mijn

kindt, wat swaericheijt isser voor de ostagiers, daer andere in olaetse

sullen wesen ende nu niet en syn? U E. recomandeeren geen deshono-

rabele conditien vuijt vreese aen te gaen, vuyt sulcken antwoordt blyckt,

dat die buyten syn, meerder vreese bevangen heeft. Messrs. overleght,

perpendeert, delibereert niet haestel. hevelyck, vluggelijck, maer voor-

sichtel. wysselyck, loffelyck, ten is geen schande naer tydts gelegent-

heyt van sijn recht wat te wycken, doch wij willen niet toonen be-

vreest te wesen, als U E. meijnen, maer vrylijck hiermede eyndigen

ende d'uytcompste wachten ende oock Uwe antwoordt, andermael,

Messieurs, let op U stuck, hoewel om onsent wille in tminste faveur

niet begeeren, actum ulto. Juny 1628 vuyt myn camer, onderstondt Pr.

Nuyts". Op desen brieff bequampt ick des anderen daechs antwoordt

door den secretaris, dat den Raet herwaerts ginsewaerts door tfort liep.



14 Augustus 1629 1739

datter niet veel ordere was, dat men vreesde, de Japanders souden

t' fort aendoen ende overvallen, wat my hiervan dachte, ofte ick eenighe

geruchten gehoort hadde etc. daerop ick schryftelyck dese antwoordt

instelde ende den Raedt toesondt ,,Tot onsen grooten leetwesen hebben

vuijt Dirck Jansz. Bol *') verstaen de onverduldicht. ofte bynaer twee-

drachticheijt onder U E. in tstuck overt trecken Uwer E. resolutien in

U E. vergaderinge, voorwaer Messrs. U E. dient vooral eenich te wesen,

isser een loffelycke ende goede uytcompste der imbrouliementen te

verwachten. Sr. Muyser, U E. is present (soo wy meenen) den outsten

persoon ende den president des Raets, t' compt U E. toe alle oneeniche-

den door bequaemheyt neder te leggen, want, soo anders werdt ge-

procedeert als met wijsheijt, can daer gheen oordeel maer eeuwige ruine

des Ccmpes. standt in Japan vuyt volgen, gemelte Dirck Jansz. seght

verders, dat schindt, den Raet soude meer inclineeren tot gewelt als

ondertastinge van bequame middelen, soo sulcx soo sij ende men

immers met geen reedenen can gevorderen, in Goddes name moet het

dan geschieden, hebben liever sulcx op staende voet te verwachten

als vuijtstel, maer denckt neerstich ende principal. U E. Sr. Muyser,

die de propositien doet, dat alles gedije tot grooter voortganck des

Compes. standt in Japan als achterdeel. Myn oordeel gevende, cant ons

niet als voorderl. weesen, dat dese insolentien alhier ende principael.

aen mijnen persoon geschiet zyn ende daer wy nochtans macht gcnouch

hebben (godt danck] alles ten eynde te bringen, jae oock selffs den

laesten Japander alhier ende echter vuyt consideratie der vrunden in

Japan ende genegentheyt tot den Keijser sulcx naerlaeten te bewijsen,

daervuyt blyckt, dat de redenen ende t' fondament onser beijder legatie

(namentl. deselve simpel, geschiet te syn om den Keijser onse gene-

gentheyt t' synwaerts condt te doen ende geluck weinschen) waerach-

tich te sijn ende daeromme oordeele, veel dienstiger voor de Compe.

sal wesen, dat niet de ostagiers, maer wij persooneel, aen welcke de

exactien gepleeeght syn, selffs met haer naer Japan gaen ende onse

klachten te hove in debita forma daerover doen ende U E. soo lange

in myne plaetse surrogeeren. Nu sullen immers de Japanders soo claer

als den dach sien ons voorgeven, twelck scheen ongelooffel. te wesen,

waerachtich te sijn, wij connen Sr, Neyenroode mede boven neemen

ende gesamentlijck reparatie versoucken ofte eerl. ons vertreck ende

affscheijt met den ommeslagh vuyt Japan. Tis U E. kennel, dat wy noch
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eenighe goede vrunden te hove hebben, alwaert maer de bongjoys van

ons logys, wij vertrouwen met andere eere van ons sal gehouden ende

gesproocken werden als voor datum ende dat alleenc vuyt dit faict,

sulcx haers onweetende van grooter verbintenisse tot onser natie ons

moeten dienen, dus can Godt de saecken stieren ende Achitophels raet

te schande maecken (2 Sam. 15, 34). Boven alle recomandeeren U E.

gesamentl, op den eedt, die de Compe. schuldich sijt, dat doch eenich

moght wesen, opdat den gemeenen volcke gheen schande en geschiede,

voornamentl. Sr. Muyser, U E. ende andere, die de outste sijt, vermaent

den jonghen daertoe, begunt niet tensy met voorsichticheijt voornae-

mentl. openbaer gewelt. Wij verclaeren ernstelijck, Godt tot getuyge

neemende (ende daerby doende, dat het ons siele mach naer den doot

gaen, daer UE. alle gaerne waert. Messrs. geeft dit een weijnich geloof!)

,

den doot niet ontsien, maer welgemoet ende geresolveert syn, hebben

tot dien eynde den Almogenden ons bevolen, gelijck wy U E. dan ver-

soucken, in U E. gebeeden ons gedachtich oock willen wesen ende

affirmeeren, dat wy niet connen gelooven, dese booswichten de hant

aen ons sullen leggen, maer meene, al moesten wij haeren boosen wille

volghen, van tversouck (U E. door Dirck Jansz. op heden doen aen-

seggen) dat wy te liever kinderen in Japan sullen wesen ende alles

gerestitueert connen becomen ende schoon en bequament niet, door

de vruntschap, die daervuyt moet volgen, is (Godt te vooren) bij over-

cominge van maer een eenich schip den interest gewonnen, nu, wij

willen daer noch niet veel over schrijven, totdat sien, waerover de

saecken haer sullen aenstellen ende dat op morgen, mach het wesen,

volght raet ende verhaest u niet, tis een schoone occasie, daer de

Compe. haer aff can dienen. Ons gedoodet hebbende, cont doen, dat

U E. gelyckerhandt goetvinden, myns oordeels in sulcken gevalle soude

effenwei alles ongemercqt laten passeeren, want mijn leven niet weder

te becomen is, tsal des te meerder claerheijt ende luyster aen de

saecke geven, mediteert dit wel, wij eyschen vuyt ons particulier naer

onsen doot geen vraecke, wanneer t' generael geprofiteert can werden,

want soude ons toch niet helpen, siet, soo geresolvt. syn wij, Andermael

segge, verhaest U niet, wij sullen U E. waerschouwen, alst immers

soude moeten wesen en syt soo bevreest niet, die soo een fort ende

sooveel volcx byeen hebt, daer syn maer 135 Japansche coppen aen

dese syde, wat hebben sy voor geweir als houwers ende een weynich
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pijcken, tis een schajide, dat men by gevalle sulcke soude vreesen te

wederstaen connen, daer men verde van de swaericheijt eenige duysen-

den Spanjaerts mede derff verwachten, hebt maer couragie Messrs,

Standtvasticheijt is U E. van noode niet timideuse herten, Wy
wenschen, U E. onse couragie haddet ofte een deel derselver. Naer

myne calculatie heeft U E. 250 a 260 coppen in tfort, van Zincan compt

er 10, soot U E. goetvinden, cont er noch 10 van de ronduijt lichten,

want de overige Japanders hebben geen gheweir, anders waeren alhier

ende buytendat syn sy meer voor overval verveert als U E, Men moet

soo terstondt den moet niet verlooren geven, t'verdriet ons sulcx te

hoeren. T'schip Woerden dient morgen desen wal wel wat naerder

te liggen, t' Verhaelde segge niet om U E, achteloos te maecken, maer

ter contrarien oordeele goet ende voorsichtich, dat altydt op U hoede

sijt, daerom hoeft men voor t'ruysschen van een bladt niet verveert

te syn. Op morgen sullen sien, wat vorders bensonieeren sullen. Sent

my dan eens by mij Sr. Remorter, opdat hy dan mondelinge verstae,

wat van de saecke verhandelt sal connen werden, mij dunckt, dat hy

daer wel soo bequam als Dirck Jansz. toe is, doch hoeft dit niet verluijt

te maecken. Eyndelingen Messrs. verhaest u niet, gelyck heden mon-

delingen doen seggen hebbe, want t' gewelt, dat ghij heden cont doen,

can morgen oock gebruijckt werden ende overdenckt, als er gewelt

gedaen is, ofte het daermede een eynde hebbe, hebt couragie ende syt

elcanderen getrouw maer principael. eendrachtich, handelt niet on-

voorsichtich, t' sal de Compe. beter mogel. lucken door een soeticheyt

als door veel geschencken, vrunden ende maeghen te wege soude con-

nen gebracht werden. Ist van den avont te laete, laet maer een monde-

linge bootschap door onsen dienaer volgen, syt doch eendrachtich,

krachtich ende verresiende. Godt weet, waerom hy dit alsoo geschickt

heeft. Sijt gelyckel. gegroet, Zeelandia prmo. Julij Ao. 1628, onder-

stondt Pieter Nuijts". Hierop bequamp ick daeghts daeraen mondelycke

ende schryftelycke antwoordt, sooals volght. „Erentfeste etc.

gisteren des achtemoens volgens U E. toeseggen hebben be-

comen desselffs missive, waerop soo cort sullen antwoorden

(om U E. niet te infadeeren) als mogel. is. De onverduldicheyt, die U E.

presumeert ofte sich inbeelt, die onder ons is, en spruyt niet, nochte

heeft noijt gesprooten door gebreck van couragie maer vuyt lieffde tot

U E. persoon ende beweeginge sijnes ende lieven soons elende, namentl.
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dat wij geene sachte middelen hebben connen vinden, nochte ramen om

U E. sonder peryckel sijnes levens daervuijt te verlossen ende sulcken

sachte middelen niet connende bespeuren ofte vuijtvinden, hebben eyntl,

met groot regret ende hartenleet, niet tweedrachtich (gelijck U E. pre-

sumeert) maer eendrachtich ende oock eenstemmich, gelyck t'synder

tydt blijcken sal, om t' perickel, daervan gedreijght vwerden, voor te

comen ende des Compes, standt alhier sooveel mogel. voorder te ver-

seeckeren, te resolveeren tot extremiteyten, ofte Godt gelieffde, dat

wy door dien middel U E. persoon conden verlossen, doch syn noyt

voorgenoemde resolutien voorgenomen te executeeren, voor ende alleer

deselve U E, waeren gecommuniceert ende desself fs advijs daerop ge-

hoordt, volgens welcks advys wy immers altoos t'executeeren onser

resolutien hebben gesurcheert, soo lange alst U E, selffs begeert heeft,

welcken tijt overstreecken ende, geen vuytcompste vernecmende, over-

siende t'peryckel daer scheenen, met gedreyght wierden, hebben niet

connen naerlaeten andermael voor te neemen, dewyle dese booswichten

tot geen reconsiliatie willen verstaen, onse voorige resolutie te doen

aendienen, vuijt alle welcke wel te bespeuren is, dat noijt onverduldich.,

veel min oneenich., maer veel eer couragie ende eendrachticht, in ons

bevonden is geweest, alles tendeerende tot preservatie van des Compes.

staet alhier, verlossinge van U E. persoon ende vraecke over het moor-

daadich attentaet der vyanden. Nopende t' geenen U E. aengaende den

Japanschen staet verhaelt, principalyck, hoe noodich die de Compe. is

ende in wat recommandatie die gehouden werdt, connen grondich wel

vatten ende verstaen, maer ofte alle dese insolentien in Japan bij de

falsaresen met valsche lasteringen, calumnien ende leugenen niet be-

kleet sullen werden ende dienvolgende ons alle gehoor tot antwoor-

dinge geweygert sal werden, gelieve U E. mede te considereeren, doch

echter soude de saecke ten respecte der vooriger legatie, schandelycke

weghseindinghe, die schijnt hunluijden immers eenighe onser vrunden

leet te sijn, alle leugentalen van desen Jafioje connen aboleeren ende

ons tot verantwoordinge admitteeren, sulcx geschiedende, soude het

een geweinste saecke voor de Compe. vallen connen, doch sulcx is

onseecker, niettegenstaende salt noodigh wesen, dat ymant derwaerts

gaet, maer daertegens ist billigh ende recht, dat hunne ostagiers hier

oock soo lange bleeven, totdat alles in Japan in behoorlycke forma

waere gedecideert. U E. heeft al een beter gevoelen van Japan, als wy
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voor desen gehadt hebben. Godt geve, dat het soo mach succedeeren.

Op alles schryfftel. te antwoorden, soude te lanck vallen, sulcx dat

wy tot een besluyt seggen, dat wy op hoope van goet succes U E,

schryven toestaen ende confirmeeren, voor sooveel alles in reeden be-

staen magh, maer dat U E. presumeeren soudt, wy syn cleynmoedich,

oneenich, vrcesachtich, vervaert voor truysen van een bladt ende dier-

gelijcke, gelieve U E, ons te vergeven, want wij verclaeren, in ons sulcx

niet gevonden sal werden, maer wel ter contrarien, wanneert den noot

des Compes. ende U E, dienst verheyst, Wy hebben U E, gisteravont

gesonden t' effect onser resolutie op gemelte U E. advysen, te weten,

dat eendrachtich geresolveert hebben alle voorgenomene resolutien van

hostiliteyt te surceeren ende de saecke voor noch 2 a 3 dagen ofte tot

naerder ordre ofte advijs van U E, becomen, sullen insien. Godt de

Heere, een kender der harten, bidden wij tot des Compes. dienst, heyl-

saeme verlossinge van U E. persoon ende weiringhe van verdere bloet-

stortinge de saecke sulcx te bestieren, als wij van harten wenschen.

Ondertusschen sullen niet naerlaeten op alles goede ordere te stellen,

soo doenelyck is ende oock goede wacht houden. T' fort is vrijwat door

den regen aen de Zuytgardyn verswackt, doch wordt sooveel gerepa-

reert, als doenelyck is. Wij hebben ontrent 240 coppen binnen, daervan

ontrent 224 met waepenen versien sijn, sulcx dat met Goddes hulpe

geen swaericheijt maecken, soo de Japanders al schoon (als mogel, niet

sullen) yets daerop wouden attenteeren, alleenel. verdriet ons U E.

elende ende affweesen. Wy hebben tot versterckinge van tguarnisoen,

hoewel genoechsaem onnoodich, ons volck vuyt Sinckan oock opont-

boden, die van de ronduijt sullen excuseeren. De Japanders doen qua-

lyck, dat se gemeenel. jegens avont onder den naem van victualie te

haelen met 2, 3 ofte 5 mannen overvaeren ende dan met troupen van

15, 18 ende 20 persoonen wederom overcomen. Gisteravondt, soo hun

t' selve volgens ordre door schipper Heyn geweygert worde, voeren

gestoort met hun eten wederom. Soo sy niet als goede reconsiliatie in

sin hebben, waerom dan sulcken macht over te bringhen, die hun doch

niet can helpen ende nochtans suspitie causeert, doch wij refererent

aen U E. welgevallen, etc. in tfort Zeelandia 2 Julij 1628, ter ordonte,

van U E. Raet, present vergadert U E. geaffectioneerde dienaers ende

vrunden Pieter Muyser, Abraham de Mourcourt, Jan Hartman, Jacob

Heyn, Matthys Albersz. Baele, Andrics Therij". Soo ick des smorgens
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(naer mijn best onthout) desen brieff ontfinck, liet de Japanders aen-

seggen, dat, aengesien ick in haer handen was, geen macht hadde haer

yets toe te staen in teene noch in tander van haer versouck, dat sy

daeromme bij geschrijft souden stellen, t' geene sy waeren begee-

rende, Ick soude het den Raet doen ter handt stellen ende recoman-

deeren, t' geene de reedelycheijt mede braght, want het doen ofte

laeten stondt aen deselve. De Japanders, dat oock wel considereerende,

gaven mij haere schriftelycke resolutie ende eysch, in vyff poincten

bestaende ende by haer onderteyckent, over, welcke poincten by den

Sects. syn versumpt te anotteeren, maer naer Japan onder de andere

papieren versonden (doch can U Ed. vuyt de resolutie den teneur

bemercken) , welcke haere resolutie ick den secretaris hebbe behandigen

laeten om den Raedt die te exhibeeren. Des naermiddaghs is schippr.

Jacob Heyn by my gecomen ende gevraeght, ofter in der Japanders

saecken niets anders was gepasseert, daerop ick antwoorden, dat sy

stil haer hielden ende verwachten de resolutie, die den Raet soude

nemen over haeren eysch; sulcx, dat van my niet nieuws ofte naerders

conden verstaen ende schreeff in grooter haest aen den Raet t' naer-

volgende „Messrs. alsoo wy schipper Jacob Heijn over der Japanders

eysch, t' stuck, waerop t' spel draijt, gesproocken hebben, sullen by

desen repetitiae cxcuseeren, andermael seggende als voor desen ende

aen schippr. Heyn genouch verclaert hebbe, dat U E. niet ten regarde

van onsen persoon (welckers tydt hooge loopt ende den hemel begunt

te genaecken) iets tot praejuditie van de generl. Oostindische Compe.

gelieve te resolveeren, maer, alles wel overleggende, t'oirbaerste con-

cludeeren ende met eeren vuytvoeren. Wij presenteeren in alles onsen

dienst, waer wij connen voirderen, gel. schipper Heijn, Remorter, Dirck

Jansz, als onse voorige brieven hebben gepresenteert, soo oock nu. In

haest alsoo t' laet werdt. Actum 2 Julij Ao. 1628 vuyt myn camer.

Onderstondt Pieter Nuyts". Des anderen daeghts ontrent middach sont

den Raet twee vuyt haere vergaderinge, aen my gedeputeert, vuyt

dewelcke verstondt, hoe den Raet den ganschen voormiddach in ver-

gaderingh over de saecken hadde gebesonieert ende naer alles aen

d'een ende d'ander zyde lange overwoeghen ende overleydt hadden,

goet gevonden ende geresolveert was des Japanders eijsch in alles te

voldoen ende te laeten volgen, niet twyffelende, ofte t'soude des

Compes. saecken in Japan op thoochste voirderen ende werden my



14 Augustus 1629 1745

verscheyden consideraliea, soo die door verscheyden persoenen waeren

voortgebracht, verhaelt, dewelcke mij alle seer considerabel dochten,

gelijck U E. vuyt de resolutien, die hierbeneffens overlevere, gelieve

te beoogen, waeromme ick des naermiddachts desen brief! aen den Raet

schrceff: ,, Messrs. wij hebben vuyt U E. twee aen ons affgesonden

comissarcsen verstaen de resolutie, over deser insolenter ende onbe-

dachter Japanders saecken getroocken ende gearresteert, namentl.

haeren eysch van schaaden etc. om verscheijden redenen ende conside-

ratien (die my verhaelt syn) te accordeeren ende restitutie der prae-

tensen toe te staen. Wy hadden soo spoedigen antwoordt niet verwacht.

By desen geve den E. Raet in bedincken, ofte soo haeren eysch wat

conde besneeden ende vermindert werden, ofte het U E. oock aenge-

naem soude weesen, wy daerop yets besonieerden, besonieerden seggen

wij, niet resolveerden, want wy nu oock de macht niet en hebben, ver-

trouwende, die de saecken by der hant genomen hebt, tot U E. eere

ende des Compes. dienst sullet vuytvoeren ofte wel dat den Raet ver-

staet, dat men om haerluyder de mate vol te meten, als aen Dirck Jans-

sen mondelingen gesecht hebbe, biootel. sonder tegenspreecken ofte

bedingen haer alles sal toestaen in forma Uwer E. resolutie; wat de

Compe. beter ende vorderlycker waere, gelieve U E. ons te laeten

weten. Wij sullen ondertusschen tot U E. naerdere ordre ende bescheijt

haerluyden niets openbaeren etc. actum 3en Julij vuijt myn camer 1628,

onderstondt Pr. Nuijts". Hierop sondt mij den Raet dese authorisatie

„Den presenten Raet, gesamentlijck vergadert in tfort Zeelandia, gesien

ende overlesen hebbende des Gouvernr. Nuyts missive, op huyden in

haere vergaderinge ontfangen, verclaeren mitsdesen, dat gel. voorige

Resolutien gedurende de imbrolies der Japanders ende synes E. vast-

houden, noyt syn getrocken, nochte voorgenomen te executeeren voor

ende aleer deselve sijne E. waeren gecomuniceert ende desselffs advijs

daerop gehoort, met welcke advisen den Raet sich oock altoos hebben

geconfirmeert, alsoo oock nu verstaen (dewyle in accordt comen), dat

de voormiddach genomen resolutie nopende den eysch der Japanders

oock met geen ander intent ofte conditie getrocken is dan op het goet-

vinden van sijne E. ende dienvolgende verclaeren haere meyninge te

syn, dat soo Syne E. goet conde vinden, dat men den toegestaenen eysch

aen de Japanders gedaen, iets ten dienste van de Compe. conde be-

snijden ofte verminderen, oftewel alsoo sonder vorder daervan te

110
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reppen in syn geheel liet, dat hunne E. al, wat syne E, daerin handelde,

refereerden tot Syne E. gewoonel. discretie, gelyck deselve alsnoch by

desen daerby persisteeren te doen, gedaen in de vergaderinge van den

gemelten Raet, vergadert als boven desen 3 July 1628. Ter ordonnantie

vaji gemelten Raet, onderstondt Pieter Muijser, Jan Hartman, Jacob

Heyn, Andries Therij", Nu naerders by myselven overdenckende, ofte

het best w^as, dat men over des Japanders eysch soude dingen, den-

selven besnijden ende alsoo eenichsins (soot geschieden conde) ver-

minderen ofte wel eenige poincten gansch affslaen, oordeelden beter

te weesen, dat men gansch daeraff niet toucheerde, maer in conformite

der getrocken resolutie, die op seer veele goede insichten te prysen is

ende voor goet te erkennen, prindpal. v^^anneer niet eenighe bitterheijt

ofte wel menschelyckheden een verstandich oordeel daervan te geven

beletten, maer dat alles alsoo naergecomen ende achtervolght wierde,

om dese redenen, opdat het in Japan niet soude schynen, dat men door

tbesnijden, bedingen ende ontseggen eeniger poincten in de andere ver-

draage ende geaccorteert te hebben ende t'selve als een solemneel

contract van vergoedinge haerder geledener schaade niet mochte ge-

duydet ende erkent werden, maer sich voor de RijcxRaeden te be-

claagen van tgewelt ende overlast, dat wy van de Japanders soo gansch

buyten allen reden geleden hadden, waervan wy ons genouchsaem

conden ontlasten, soo ten respecte van de vrundtschap des Keysers

(ende des Compes. handelplaetszen aldaer te verliesen] niet waere

gelaeten ende daeromme haere natie in alles, dat gewilt hebben, in-

gevolght is, niet twyffelende, ofte Syne Maijesteijt soude soodanigen

ordre voort toecomende daerinne door t'straffen deser moetwdlligers,

die niet en soucken, dan met syne Mayesteijt in oneenicheyt mochten

geraecken, stellen, dat v^ry van diergel. dertelheden ontlast blijven,

ofte dat wy daer anders selffs in souden moeten versien, twelck ick met

den Raedt mondelinge latende comuniceeren, werdt myn advys ende

insicht gepresen, waerop dan oock gevolght is, dat alles haer is, wat

geheyst hebben, toegestaen. U Ed. gelieve nu dit, de affgesonden mis-

siven vuyt mijne detentie, mitsgaders de Resolutie dato 3en July ende

haere insichten wel ende gesondelijck in te sien ende een rechtmoedich

oordeel daeraff geven.

,,In plaetse dat haer behoorden te dwingen" maer, Ed. Heer ter goe-

der trouwen considereert eens, hoe sulcx soude hebbe connen geschie-



14 Augustus 1629 1747

den, jae om (alle consideratien, discretie ende verstandt des Compes.

middelen in de logie in Japan, comertie etc. aen syde stellende) alles

hier ende in Japan ter ruine te bringhen was dit een middel, maer niet

om des Compes. affairen te vorderen, wordt niet in den voorgaenden

periodum gesecht dese desperate resolutie darom genomen te syn, dat

van geen honger souden omcomen? Hoe wast dan mogel. haer daerdoor

tot redelickheyt te connen dwinghen? nochtans is my noijt hiervan

(als daeghts voor taccordt) eenige kennisse gegeven, nochte eenich

advys versoght, maer den Raedt hadde wel vuijt mijne brieven connen

verstaen, dat het feyt ten deele was aengenomen om voor te comen,

dat niet door hongersnoot souden vergaen. Per difficile est (seght

Cato) ad carentem auribus ventrem verba facere, venter quippe cibi

avidus praecepta non audit (Plut. in Catone "*)
, nochtans is dit den

eenighen middel, die ick bevinde, bij U Ed. voorgestelt werdt, die voor-

waer soo practicabel was, als olie in tvier gegoten om t' selve te

blusschen.

„D'onse t'eenemael van genereus gemoet", dit wert voorwaer t'

onrecht gestelt, want ten heeft op de genereusheyt ofte bloodherticheyt

noch niet eens aengecomen, wanneer alles met rigeur waere t'effenen

geweest, t'is vooren meer als éénmael gesecht, jae by de Japanders

selffs bekent, dat sulcx seer haest ende gevoechel. conde geschieden,

daer maer 135 Japanders ende 250 a 260 HoUantsche coppen tegens

syn, hebbende een fort, met alle amonutie versien ende ses jachten,

voor t'selve liggende, behoorlyck gemandt, t'haeren voordeel, Ick

meene, dat alle verstandige sullen getuijgen, dat den naem van gene-

reusheijt maer by gelyckheyt van macht plaets can hebben ende niet

daer maer eenige desperate ende tot sterven geresolveerde menschen

gevonden werden, by exempel soo in tfort Batavia een Javaen, amock

ropende, van 4 a 5 wel gewaepende soldaten gemoet synde, terneder

geleght werdt, wie van gesondt oordeel sal haer sulcx tot haerder ge-

nereusht. voegen?

„Van verstandt ende discretie getranspt. synde", niet voor mij selven,

maer voor de Raeden doet my wee sulcx te leesen, voorwaer waere

dit niet gebruyckt, noijt soude de hostiliteyt voor U Ed. noch de

Heeren Majores met verstandt ende discretie hebben connen verant-

woorden. Ick stelle dit gaerne ten oordeel van alle de weerelt, immers
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tot noch toe hebbe ick sulcx noyt hooren seggen, ick lacte staen soo

opentl. sustineeren.

„Maer hebben alles geaccordeert" t' is alsoo, maer vuyt aengetogen

reden,

„tot groote disreputatie onser natie", hier is wat aen ende bekent

gaerne, dit hebbe ick oock daerover op Japan aen Sr. Neyenroode

geschreven: „Hiervuyt sal U E, connen sien, wat smaet, schande ende

schaade de vrunden over de natie ende de Compe. heeft oirbaer geacht

om den standt van Japan ende U E, aller leven te laeten gaen, etc, adij

7 Julij 1628, Zeelandia, ondersiondt Pieter Nuijts". Maer ick can geens-

deels gelooven, dat U Ed. Heeren Majores dese disreputatie niet liever

hadden te lyden als den onderganck van Haere Ed. middelen hier in

Japan ende de volgende schaaden van dien. Bona turpitudo est quae

periculum vincat. (Sen, in prov.) ^*),

,,ende haer daerenboven laten volgen", dit is verhaelt, t' geene eens

was gesecht, want is haer al geaccordeert, dat begeerden, volght noot-

saeckel. dat haer den eysch van schaaden der 200 picol syde niet is

ontsecht.

,,Doch met pretext als ofte", voorwaer Ed. Hr. geensdeels onder

pretext, maer wel serto ende ernstelijck. U Ed. gelieve tot dien eijnde

het besluyt van de resolutie te resumeeren, ten anderen, de Japanders

van de 200 pijcol syde gecontenteert zijnde, leevcrden over verschey-

den oblygatien van Chineese coopl. die haere penningen ontfangen

ende daervoor syde te leveren belooft hadden om te bewysen, dat sij

die niet ongefondeert waeren eyschende, waerop ick met den Raedt

resolverden, als by neffensgaende Resolutie blijckt. Ten derden hebbe

ick dese ordre over de affgedrongen syde in Japan gegeven; ,,wy oor-

deelen goet te wesen, dat U E. op den ontfanck deses t' contoir, dat

is de logie, packhuysen etc. sluijte ende U datelijck naer Nangisacqui

transfereere, omdat de vrunden aldaer niet confuys en staen ende met

elcanderen de bequaemste middelen tot minsten interest voor de

Compe. beraempt, dat ons dunckt, op naervolgende wyse sal connen

geschieden. Op tarriveeren der joncken te arresteeren onder Cawayts-

donne de 120 picol 53 cattij zyde, die de Japanders hier door gewelt

den Raedt affgedrongen hebben mitsgaders alsulcken 13540 tl. 8 maes,

als tot supplement der geheyster 200 picol manckeerden, die in contant

geit haer a 142 th. t' picol ende 20 pr. cento voor interest ofte bode-
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merije goet gedaen syn omme daerover by gemelten Cawaytsdonne

(soot daer geschieden can) ofte de Raeden bepleyt ende gesensureert

te werden. Soot noodich is, gelyck ick vastelyck meene, dat sal, dat-

ter boven gecomitteert werden, sal U E. sich niet te soucken maec-

ken, maer neffens Sr. Muijser ende alsulcken meer, als den Raet sal

goetvinden ende daer den besten dienst ende raet aff te trecken is,

gesamentl. naer boven gaen, over gemelte delicqt soo doleeren ende

claagen, dat de Compe. buyten schaade (soot moogelijck is) ende bij

behoudenisse des standts ende comercie van Japan blijve" ende een

weynich laeger. „Wij recomandeeren, dat de Compe. mach van schande

behoet ende, ist eenichsins mogelijck, van dien handelplaetse verseec-

ker syn en blijven, daeromme expendeert met elckanderen voorsich-

tel. Actum 7 July 1628" item in een ander missive: ,,Wy recomandeeren

anderwerff, den standt ende importantie des Compes, ommeslagh in

behoorlijck regardt ende bedencken wilt neemen ende, sooveel doene-

lyck is, met behoorlycke redenen (waertoe nu stoffe immers niet en

ontbreecqt) onses naties aengenaemheyt bevorderen, actum 10 Julij

1629". Hoe past dan hier: pretext?

,,Tis oock in factura gestelt", maer Ed. Hr. hoe soude ick het doch

anders hebben connen stellen, tenwaere dat U Ed. verstondt, dat ickt

op tverlies behoorden affgeschreeven te hebben, daer ick ende den

Raet by restitutie by de wercken een cento avance op reeckenden,

„Maer daernaer heeft Nuijts", myne ordre luyt aldus: ,,Tis wel oogen-

schijnel. dat soo U E. gesamentl. goet vinden dese 200 pi. zyde in deser

forma te laten slippen, geen dachten meer jegens onse natie sal in te

bringhen sijn, daeromme delibereert voorsichtel. met elcanderen in

tstuck van tlichten des cantoirs, want tis een goede melckcoe voor de

Compe. actum 7 Julij 1628". Item in een ander: ,,Wij hebben U E, voor

desen gerecornandeert, soo doen oock nu, dat des Compes. comercie

costi mach continueeren, met allen vlydt ende middel wilt procureeren

ende versorgen. Wat een aengenaemht. sulcx aen de Ed, He. Generael

sal geven ende profyt aen de Compe. sal U E. vuijt neffensgaende

Synes Ed. missive verstaen ende is U E. dat bewust. Compt het disgoust

ende de disgratie, aen ons gedaen door de interesse van de 200 picol

affgedrongen syde, gelijck wy meenen, dat een van de principaelste

oorsaecken is, alsoo tschyndt seecker te sijn (volgens U E. mondelinge

aen ons gedaene verclaringe), dat eenighe Raetsheeren selffs stilswy-
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gens ende onder den duym daerin herideeren ^). Wij meenen volco-

mentl. dat de Ed, Heer Generl. geene harde affpraminge '^) sal ordo-

neeren, want tbehouden des handels meriteert meer, actum 5en

Augusty Ao, 1628". Wat is hier qual. ofte buyten de waerheyt ge-

schreven? lek weinste Ed, Hr. seer hertel, dat de Compe. den handel

op Japan gerustelyck sonder achterdeincken mochte genieten ende

dat, jae jaerlycx 200 picols syde daarvoor betaelt soude werden; ick

soude sulcx wel over my neemen aen de Ed. Hren, Majores te ver-

antwoorden ende noch met genouchsaemheijt ende contentement,

Ende alsoo geene van dese aden etc.

„connen probeeren noch laudeeren", dit is niet vremt, jae ten can

niet wel anders wesen, ick wete krachtige reden, doch sal maer alleene

dese seggen: omdat U Ed. van de saecke niet grondel, ende volcomentl,

is geinformeert, maer (gel. ick vuyt dese instructie doorgaens mercke)

bijnaest alles aenneempt, dat van seer geringe, onervaerne, jae onver-

standige luijden U Ed. werdt geraporteert ende aengedient, die doch

niet anders weten als van hooren seggen ende nauwelycks eens connen

overleggen, wat de Compe. aen de negotie van Japan gelegen is. Doch

tis my genouch, dat ick alreets de approbatie van een igelyck, die

tot noch toe daerover hebbe gesproocken, al weg hebbe ende principal,

dat de laudatie van de Ed. Hren meesters mitsgaders van U Ed, selffs

ende de Raeden van India naer dit vertoogh gelesen te hebben noch

openstaet, waeraen ick niet can twijffelen, ofte U Ed, sult het niet

alleene approbeeren ende met erkentenisse recompenceeren, maer

(niet voor my maer voor andere) int toecomende soo licht geen onvol-

comen klachten ende faemrovingen van soo geringe persoonen aen-

neemen.

„Sullen t' recht van de Compe. conserveeren", voorwaer dit werdt

te rechte vuyt een onvolcomene kennisse gestelt, Ick hoope, U Ed,

sult de saecke gelieve naerder in te sien ende de equiteijt expendeeren,

want dit heeft plaetse in saecken, daer bedrogh, schelmerije, verraedt

ofte iets wat diergelijcken met gemencht is, maer niet daer alles ten

dienst, oirboir ende profijt van de Compe, naer consientie ordentel,

door resolutie van sooveel Raetspersoonen genegotieert ende gediri-

geert werdt, Ick meene oock, dat noyt diergel. procedure in India

nochte ergens geobserveert is, noch noyt hebbe ick verstaen, dat de

raeden in de verlossinge van den Gouvernr. in Banda nochte op de



14 Augustus 1629 1751

cust Cormandel oyt syn gccondemneert, daer doch hier in het inwil-

ligen der Japanders eysch mynen persoon niet eens heeft in conside-

ratie gecomen ende ick dat selffs oock noyt begeerde, hebbe jae t'

contrarien gelast, als vooren vuyt de brieven blyckt, doch ick ontsetten

my in dese positie niet eens, want wordt des Compes. recht bewaert,

t' myne werdt niet weghgegeven, alsoo het een ende t' selve is.

,,om haer garandt tsyner tijdt", hier schyndt, dat U Ed. de actie

alreedt verdoempt soude hebben, voor litiscontestatie "') ofte finitie ^'')

is sulcx noijt gebruijckel. Ick mercke seer wel, dat myne penningen

daerom oock geweygert werden te restitueeren, tis nochtans naer

rechten kennel, dat een rechter niet harder als de wetten mach wesen,

nochtans ick duyde alles, dat U Ed. niet wel is geinformeert, wy sullen

dan hieraff niet veel seggen, ma er gaerne een rechtmatich oordeel van

U Ed. ontfangen.

Niet alleen syn voorschreeven ƒ 107164 aen d' onse etc.

„niet gerestitueert", dese positie is niet vast, want U Ed. neempt

pro confesso t' geene te probeeren staet, dat volght immers geensdeels,

omdat de scheepen opgehouden syn, ergo is seeckerl. den onsen niets

gerestitueert, maer ter contrarien (probabiliter) omdat de scheepen

niet parresseeren, blyckt, dat den affgedrongen eysch den Japanders

noch niet en is geadjudiceert ende toegeweesen. Ick sal de seeckerste

tydinge, die hier vuyt Japan door Jacob Hooman, in China wesende,

vernomen ende verstaen, my aengeschreven is, accordeerende met

degene, die vuyt Hoccheo voor datum oock gehadt hebben: ,,Geleeden

ontrent twee maenden (soo ons alhier van verscheijden geaffirmeert

werdt) is een van Iquans joncken eenen roover van Zadtsuma geres-

contreert, die hun adviseerde, dat de Hollanders gelyck mede de

Japansche joncken tot haer vertreck al gereet laagen, maer alsoo in

de saecke, te hove staende, ten definitive tot noch toe niet en was

geprocedeert, maer dat aen wederzyden ider met petitiones te exhibee-

ren sich onleedich hielt, soude den keyser het vertrecken tot de finale

decisie gediffereert hebben, naerders hebben niet connen verstaen, actum

ulto. Mayo in de reviere Chincheo in tjacht Domburch, onderstondt

Jacob Hooman", sulcx dat hier een saecke, die geheel onseecker is,

voor affirmatijff gestelt werdt.

,,ter oorsaecke vant t' geene in Tayouan gepasseert is", dit is de

waerheyt, maer niet ter oorsaecke, van tgeene by mijnen tydt gepas-
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seert is maer der harder proceduren mynder voorsaeten, als hiervooren

verscheijdene distinctel. syn aengewesen ende wel principal. dat de

luijden haere zyden vuyt China door empeschement van den Com-

mandr. de Wit niet hebben connen becomen. lek sal U Ed. dit vry wat

duydelycker aenwysen. Ten tyden mynder aencompste alhier in Junio

1627 syn de Japanders my comen begroeten ende seer over de harde

proceduren van den Commandr. de Widt geklaeght ende wel voor-

namentl. dat haer geweygert hadde, dat haere zyde in Chincheo souden

moghen gaen haelen, daertoe expressel. sy ontbooden werden, alsoo

door gebreck van sufficante joncken niet die conden herwaerts ge-

bringhen, dat sulcx alsoo de waerheyt sij, blyckt als volght: „Alsoo

den Japanschen Capitayn Jafioje op heden is comen versoucken, dat

hem twee van des Compes, joncken mochten gewerden om syne coop-

manschappen van de cust van China te haelen ende met onse convoy

deselve herv/aerts bringhen, sonder welcke (hij seijde) syne rctouren

door de meenichvuldighe roovers grooten risiqo souden loopen, welck

versouck by den E, Hr. Commandeur de Wit ende sijnen raet rypel.

overwogen synde, hebben t' selve om veele consideratien seer vremdt

geoordeelt ende dienvolgende t'selve aen bovengemelte Capitaijn aff

te staen, alsoo sulcken convoyeeren van de onse aen de Japanders by

de grooten in China ten hoochsten qualyck genomen soude werden ende

hem voirders aen te seggen geenich vaertuych en sal vermoghen naer

de Cust van China te seinden, Actum 24 April 1627, in tcantoir

Tayouan, onderstondt Gerrit Fredericxsz. de Wit, Abraham de Mour-

court, Harman Claesz. Strijen'^), Jacob Hooman, Jacob Heijn, Lam-

brecht Jeronimus, Daniel Wolff, Michiel Galliardt ende Nicolaes

Jacobsz." lek daerentegen hebbe haer op myn compste sulcx toege-

staen, jae t' jaer daernaer van gelycken, als blyckt by extract van

resolutie, hierneffens gaende ende bovendien om in Japan te getuijgen,

dat ick haer, sulcx versouckende, toegestaen hebbe, namp dit handt-

schrijft van haer, dat U Ed. onder de letter K hier overlevere. Om nu

te bewysen, dat ick haer sulcx toegestaen hebbe op myn arrivement

alhier, soo moet U Ed. weten, dat ick Pieter Jansz. Muijser met het

jacht Erasmus naer China hebbe gesonden om voor de Compe. ontrt.

200 picol syde te gaen haelen ende aen de Japanders toegestaen, dat

een Chineesche joncke, alsoo der weynich te becomen waeren, heuren

mochten om in compe. van tjacht Erasmus haeren zyden te mogen gaen
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invorderen ende daernaer in gemelte jacht scheepen met expressen

ende bysonderen last aen voorsz. Muijser, dat syn devoir in de procure

der Japanders syde op talderspoedichste soude doen. Hierop is ge-

volcht, dat Muyser, ontrent 40 picol voor de Compe. in aller haest

becomen hebbende, met twee joncken hem herwaerts (alsoo neffens

mij in ambassade gecomitteert was) vervoeghde, den coopman Harman
Claesz. Stryen synen last, van mij ontfangen, overleverende, maer aen-

gesien dicto Muyser buijten t'gadt van Tayouan mij met de twee joncquen

rescontreerde, raporteerde, dat Simsou seer instantel. versocht hadde, t'

jacht Erasmus in de reviere tot haerder veylinge jegens de roovers mochte

blijven liggen ende een ander om de syde gesonden werden, gelaste ick

den Commandr. de Wit, die my soo verde vuijtgeleijde dede, dat hij

Simsou daerin te wille wesen soude end f jacht Heusden naer Chin-

cheo om onser ende der Japanders syde te ontfangen seinden ende,

soot laete op tjaer liep, van daer naer Japan die soude laten bringen.

In plaetse van dit te doen gaet ende handelt gansch contrarien myne
gegeven ordre nochtans aengenomen hadde ende ordoneert aen Har-

man Claessen Stryen twee daegen naer myn vertrecq aldus; ,,De Hr.

gouvernr. Nuyts hadde Sr. Muijser aengeschreven, dat soo der plaetse

in Erasmus waere om voor de Japanders syde ofte andere goederen

te connen herwaerts voeren, dat sulcx toelaeten ende laeden soude

ende alsoo t' jacht nu herwaerts niet en compt ende oock om ver-

scheyden andere reeden, soo en connen wy nu sulcx niet goet vinden,

derhalven sal U E. niet toelaeten, dat eenige goederen, als t' gunt de

Compe. toecompt, in gemelte jacht gelaeden werden ende, soo der

alreets al eenige in waeren, stelt se Simsou weder ter handt, actum

26 Julij Ao. 1627 in Tayouan, onderstondt Gerrit Fredericxsz. de Wit".

Siet Ed, Hr. wat een groote saecke dien goeden man derff jegens ex-

presse ordre over hem neemen, noch veel minder sendt Heusden om
Compes. eijgen zyde, waeromme doch? omme mette grooter luyster

(want die sulcx inwendich gebreck heeft, moet het vuytwendich tot

behelp neemen) ende capitael costi te moghen verschijnen, waeromme
ick hem vuyt Meaco aldus hebbe geschreven: ,,seer qual. is by U E,

gedaen, dat de Japansche joncken voor haer vertreck niet syn gevisi-

teert, souden dese onse 16 inhabitanten niet vervoert hebben, maer

noch veel qualycker dat onse ordre in tseinden van tschip Heusden

om onser ende der Japanders zyde in de reviere Chincheo, gel. U E,
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expressel. gelast hadden, niet achtervolght hebt, t' soude weynich ofte

geenen tydt verscheelt hebben, ons hier sooveel meer retours ende

den Japanders sooveel minder redenen van claagen gegeven hebben,

nu compt t' selve schip, soo Sr. Neyenroode ons van beneden schrijft,

meest leedich, t' verwondert ons, U E, daerinne naerlatigh geweest

sijt, daer U E. weet, wat ernstige discoursz, over den Japanders saec-

ken t' saemen gehouden hebben ende bovenal, dat U E, copie van

onse memorie van de Ed. Hr. Generael is toegesonden, daer den Japan-

ders alle vruntschap te bewijsen naer der lengte gerecorrandeert werdt

ende daeromme d' excusen, die U E. in den eersten brieff bijbringht,

vergenougen ons geensins, hier sitten met den hals vol dachten ende

weten nauwelycx wat voor eerst ter neder setten, alles immers een

groot .... ^'] waere hiermede van haer selven gevallen ende beant-

woordt, doch nu het niet anders is geschiet, moeten alles met des te

meerder arbeyt sien aff te leggen. Phesodonne ende Jafioje formeeren

vast een formeel proces over schaaden ende interesten door d'onse

in Tayouan aengedaen ende geen cort recht voor Cauwaytsde. opper-

ste regent over de landen beneeden Osacca, in Nangasacqui residee-

rende, connende becomen, seggen rondt vuyt, ons voor de rycxraeden

boven te willen betrecken, exceptio declinatoir, Bartus, Baldus etc.

sullen ons hier niet justificeeren. Soo onse extraordinaris legatie ende

geschencken niet wat vermagh, sullent quaet genouch te verantwoor-

den hebben, ady 7en Septembr. 1627 in Meaco, onderstondt Pieter

Nuijts". Siet toch Ed. Heer, wat mij Sr. Neyenroode van beneden

schreeff; ,,den Capitayn van Phesodonne met dry andere principale

coopluyden maecken preparatie om een proces met U E. aen te van-

ghen, men seyt, sij hun beste sullen doen om voor U E. boven te wesen

ende haere dachten by de Raeden ende, ist mogelijck, by syne Maye-

steyt te doen, eer U E. aldaer arriveeren. Sy seggen pladt vuyt, dat

wy vrybuyters onderhouden ende de buyten met haer deelen ende

dat het ons bedryff is, dat sij haere zyde uyt China niet hebben connen

becomen, soodat sy meenen deselve van ons hier te ontfangen, beken-

nen wel, dat den Commandr. de Widt haer een schip gepresenteert

heeft om haere syden te haelen, maer alsoo sy noijt eenige waerheijt

vuyt synen mondt hebben connen vernemen, hebben hem nu niet

derven vertrouwen etc. 28 Augusti 1627 in Firando, onderstondt Cor-

nelis van Neyenroode" ende in een ander aldus: ,,Het is te vreesen,
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dat U E. om haere achtergelaeten cargasoenen wel mochte aenge-

sproocken werden, dat sal maer al te waer sijn, doch is niemandt te

wyten als de Wit, hadde hy Heusden om deselve te haelen, als U E.

geordonneert hadde, gesonden, al waert oock naer haer vertrecq ende

t' selve nu met dit schip, dat meest ledich compt, herwaerts gesonden,

de Compe. soude in diversche manieren eenen merckelycken dienst

geschiet syn, U E. te corter despeschie ende groote gerusticheyt met

gebracht hebben. Soo veel ick vuijt de Wits schrijven ende oock vuijt

mondelinge raporten can mereken, weet hy qual, hoe hy haest genouch

sal wegh comen om alsoo een onnoodich vermeent perickel te ontgaen,

doch ick achtc, dat een oprecht patriot ende getrouw dienaer van de

Compe. de saecken van Tayouan in sulcken perickel siende, als hy

die schijndt te houden, die niet en behoorden te verlaeten, maer met

syne presentie behoorden te beschermen etc, 30 Augusti 1627 in Fi-

rando, onderstont CorneHs van Neyenroode". Siet Ed. Hr. te rechte

seght U Ed, dan: ,,ter oorsaecken van t' geene in Tayouan gepasseert

is", maer niet ten mynen tyden ende gansch jegens myne ordre, noch-

tans de saecken, die by minder voorsaeten syn geperpretieert, werden,

nu die vuytbersten, mij opgeleght. Dit syn de poincten, die de Japan-

sche coopluyden te hove jegens ons hebben overgegeven.

I. De Hollanders hebben in Tayouan alles, wat voorgenomen hebben

ende haer gelieft heeft, gedaen,

II. Reeden Chineesche joncken van oorlooghe vuyt, daer sij Chinee-

sen opsetten ende rooven ende steelen daer alle joncken mede ende

syn oock selffs rovers geworden.

III. De Hollanders, niettegenstaende de Japansche joncken in Tay-

ouan met des Keijsers pas waeren gecomen om met eenige Chineesen

te handelen, hebben de Chineesen door placaten verboden met haer

te handelen ende gedreyght te straffen, die sulcx deden.

IIII. Als er eenige joncken vuyt China comen met goederen, ter-

stondt neemen de Hollanders die naer haer met het volck ende en

gedoogen niet, dat sy met de Japanders te spraecke comen,

V, De Japanders hebben eenich geit naer China gesonden om zyde

te coopen ende de Chineesen schrijven brieff op brieff, dat die souden

comen haelen, welcke brieven in des Hollanders handen geraecken

ende leveren die noijt over. Ick meene, dat dit ofte qual. vertolckt, ofte

qual. vuytgeschreven is ende dat het moet wesen; ende gedoogen niet,
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dat wy die mogen halen, want het seste artickel spreeckt van de

brieven aldus:

VI, Wat brieven vuyt China voor de Japanders comen, maecken

de Hollanders die in haere handen te krijgen ende leveren die noyt

over.

VII. De Hollanders houden voor den mondt van de reviere Chincheo

altydt gestadich scheepen ende, waanneer de Japanders hare zyde vuyt-

compt, neemen die gestadigh ende brengen die rechtvuyt naer Japan.

Hoe can nu sulex van mij geseyt werden, want op 28 Junij 1627 ick in

Taijouan voor de eerste reyse ben gearriveert ende op 24 July daer-

aenvolgende naer Japan om myn ambassade te verrichten vertrocken

ende dese misnoughde Japanders 4 dagen naer my, Hiervuyt blyckt

claerlycker als den hellen middach, dat de faucten ende molestien by

mijne voorsaten gedaen ende begaen, hier tendeele ende hiervoor largo

verhaelt, nu in den tydt van myn gouvernement vuytbersten ende

breecken. Waeren der by de voorgaende regenten geen faucten geco-

mitt. tenwacre niet noodich geweest mij in ambassaetschap te seinden,

ick hadde te hoove wel audiëntie becomen, in Japan waeren geen dach-

ten aen de Rycx Raden geschiedt, hier waeren van tdertel attentaet

des Japanders ontslaagen ende in Japan in geen questie geraeckt,

quicquid est causa causae, id etiam est causa causati ^^)
, seggen de

geleerden, vcorwaer alle onpartydige jae de kinderen, twyffele ick

niet, sullen my ontschuldigen.

„niet min dan 10 tonnen gouts", ick hebbe hiervoor daerop gedient.

,,ende dat d'Almogenden alles ten besten", daer wil ick oock niet

aen twyffelen, maer veel beter ende voorsichtiger waere geweest, dat

des Compes. dienaers alles buijten dachten ende miscontentement van

partyen hadden geschickt te stieren, soo waere ick buyten reprochies

van veele rusien ontslaeghen van tbitter ende scherp schrijven, dat my
daerover toegesonden is, vry, in behoorlycke achtinge ende estime ge-

bleven ende den naeme des Heeren niet noodich geweest daerover aen

te roupen.

„SC geen tydinge vernemen, salt noodigh", voorwaer dit estimeere

hoochnoodigh, niet alleen een discreet, maer een wijs, verstandich ende

welervaeren persoon met goede comissie ende instructie, opdat niet

door imperfecte kennisse ende weetenschap ofte onvolcomen last de

saecke van de compe. geen hinder comen te lyden.
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„om by te bringhen t' geene den dienst van de Compe." is sijne in-

structie in dier voeghen ingestelt ende heeft desen goeden man (ick

verachte hem geensins) de capaciteyt ende gratie om sulcx te doen,

voorwaer een goet vuijteynde heeft de Compe. te verwachten, jae daer

is niet aen te twyffelen, ofte des naties aengenaemheyt sal grooter wer-

den in Japan, als oyt syn leven is geweest, want schoonder occasie de

Compe. noyt daertoe heeft voorgecomen ende geoccurreert.

Ondertusschen recomandeeren en bevelen etc.

„de souvrayniteyt" die is altydt geconserveert, want noyt mensche

in oppositie is gecomen.

,,nochte meer toe te staen als den dienst", dat is noyt bij mij nochte

myne Raeden gedaen, maer omdat naer consientie hebben geoordeelt

den dienst van de Compe. te verheyschen de Japanders ongestraft te

laeten retourneeren ende inwillighen, in t' geene waeren versouckende,

hebben de Raeden daer oock toe verstaen.

„bejegent haer vrundtl. omme de comercie in Japan", even om dese

reden is alles geschiedt, datter geschiet is.

„Iets met gewelt voorneemen, weest daer met gewelt tegen ', wan-

neer de Compe. aen Japan niet meer als Hidtlandt gelegen waere

geweest, dese medecine waere gebruyckt.

Alsoo d' inwoonders van tdorp Zincan etc.

hierover sal met U Ed. (soot Godt gelieft ende U Ed. aengenaem is)

mondel. spreecken, omdat ick der cortheijt belooft hebbe, gae dit

voorbij.

Door Capiteijn Bencon overste van de Chineesen etc. dit haeckt aen

tstucq van den Chineesen handel, waeraff vooren toegeseght hebbe met

U Ed, mondelingen te confereeren.

Met t' eerste schip ofte scheepen etc.

,,Nuyts in den Raedt te roupen ofte vuijth laeten", niet voor mij

selven maer voor andere myne minderen wensten wel, U Ed. hierinne

gelieft hadde wat sachter te gaen, principal. dat persoonen, die, onder

myne vlagge uytgecomen synde ende in den Raedt nauwel. de vierde

stemme conde belangen, eenen Raedt van India bij speciale ordere

niet waere geanteponeert, doch alsoo het U Ed, alsoo ten dienste van

de Compe. oirbaerl. gejudeert hebt, acquiessere daerin. Wanneer U Ed,

gelieve de resolutien te laeten resumeeren, in dewelcke ick geadviseert,
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doch niet geresolveert hebbe, sal U. Ed. bevinden, de Heer Putman

ende den Raedt myn advys soo bondich altijt is geweest, dat noch niet

een resolutie, van t' selve disaccordeerende, gearresteert is, my is dan

hier in myn particulier weynich aen gelegen, wanneer t' gemeene volck

ende oock lieden van fatsoen daer in haer niet en ergeren. O haet!

Tot een hesluyt van desen werdt den etc.

,,gouvernr. Putmans gerecommandeert t' voordeel", hoe t' selve bij

mij ende den Raet in taccordeeren der Japanders eysch ende by mij

particulier in alle des Compes. affairen is beherticht, heeft U Ed. gron-

dich verstaen.

„ende den gouvernr. Nuyts en Raedt hebben van een weynich", hoc

minder in getal ende swacker in waepenen dat geweest syn, hoe minder

oock geweest is den dwanck, nochtans is die sulcx geweest, dat den

Raedt (als vooren is beweesen) geene sachte middelen heeft connen

vuytvinden, ofte waeren met peryckel gemenckt des Compes. effecten

in de logie alhier, vuytstaende schulden in Japan ende den handel van

dien gansch te verliesen.

,,tot haer eeuwige schande ', ick hoope het te beleven, dat U Ed. dese

actie tot myner eeuwighen ten minsten tydtlijck loff sal gelieven te

duyden, principaelyck wanneer U Ed. alles met rechtmatich oordeel

eens gelieve te overloopen, geschiet t' contrarien t' sal mijne ende veele

luijden opinie excedeeren, maer ick twyffele niet, off U Ed. sal conten-

tement in alle mijne directie scheppen ende daervuyt occasie becomen

mijne eere (soo die by eenige vermindert waere) te divulgeeren.

Alwaert dat in Japan ten hoochsten wel genomen etc, alles wat

hierin staet, is vooren beantwoordt, t' soude U Ed. maer verveelen,

dat ickt weder herwaerts revoceer.

Ed, Hr. Ick soude nu hier oock besluyten met noch eenighe krach-

tige redenen, maer alsoo my dunckt, dat ick U Ed. maer al te moyelyck

in dit lanck geschr. ben geweest, salt tot naerdere urgatie vuytstellen.

Ick bidde alleenel. Godt Almachtich, dat het Hem gelieve U Ed. direc-

tie in desen landen alsoo te seegenen, dat synen Heyligen name daer-

door gepresen, de Ed. Heeren Bewinthebberen profyt ende genoughen

ende U Ed. contentement mach toegebracht werden ende eyndelijck

myne saecken soo te handthavenen, als Syne Goddelijcke Mayesteijt

kennelyck is met wat een herte, begeeren ende genegentheijt ick my
in des Compes. dienst hebbe laeten gebruycken. Amen,
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Datum 14 Augusti in tCantoir Zeelandia Ao. 1629 op teijlandt For-

mosa.

U Ed, goetgunstigen

Proscimus dijs ille est Pieter Nuijts,

quem Ratio non ira movet *").

CCLXXIV. MARTEN YSBRANTSZ. KASTEEL GELDRIA
31 AUGUSTUS 1629 ').

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heerre.

Den 23en Meij, 6 ende 30 Junij pr. de jacht den Jager, de scheepen

den Cameel als tWapen van Hoorn heb U Ed. jongst geschreeven ende

sal U Ed. t' passeerende tot dien tijdt van alhier hebben verstaen,

alsoo hoope, voorschreeve jacht ende schepen spoedich in salvo bij

U Ed, gecoomen sijn, Naerdat de scheepen Hoorn ende Cameel van

deese reede t' seijl waren gegaen, heb uijt t' schrijven van Sr. Martten

van Rossen verstaen, dat se voor Tegenampatnam noch hadden inge-

noomen ende in Hoorn gescheept 51058 Ib. geraffineerden salpeter,

costende 19 cleijne pagoden de baer, compt . ƒ 7073//10//-

Ende voor Trangebare hadden noch ingenoomen

20448 Ib. Maslipatamsen indigo als

24648 Ib. indigo van de suijdt

45096 Ib. indigo in 311 packen, oosten tsamen , ƒ 14872//4 //12

somma ƒ 21945//14// 12.

Het cargasoen, hier in Palleacatta in tvoor-

chreeve schip Hoorn gescheept, bedraecht, als

pr. factr. bij dos. gesonden ƒ 245649//15//-

Het cargasoen in den Cameel bedragende , , ƒ 114967// 17//7.

ƒ 382563//7 //3,
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Voor welcke ƒ 382563//7//3 wij t' generael hebben gedebideert

ende sijn de 2 scheepen voornoempt van de reede Trangebar op den

19e Julio nae Batavia t' seijl gegaen, gelijck wij uijt schrijven van daer

verstaen hebben.

De scheepen Hoorn ende Cameel van de reede Palleacatta geseijlt

sijnde den 4e JuUj, soo ist t' schip den Galias ende t' jacht den Cleen-

nen Davidt op den 13e derselver hier ter reede wel geariveert, coo-

mende uyt t' patrya, factura van tgeenne meede hebben gebracht, als

de brieven van d' Heeren bewinthebberen daermet becoommen, gaen

copie van bij deesen. Voor tbedragen van de factura, sijnde

ƒ 340939//16//- hebben f generl, gecrediteert, meede voor tgeen

meerder ontfangen, als in factura staet, te weetten

1421/^ oneen brabandts gewicht roodt corael a

ƒ 3//16//8 t' once ƒ 541//10//- =)

voor 743 staven ijser, die noch in den cleenen

Davidt tot balast sijn blijven leggen, wegen

23043 Ib ƒ 2016//5 //-

voor 6260 Ib, solpher a f. 10 t' cento uyt den Davidt „ 626// -//-

Somma 3183//15//-

Extract uijt ons bouck aengaende de generaele reeckeninge gaen

hierneevens, daer sijn noch 6 vaten solpher in de Galjas gebleeven,

die bestout lagen ende niet wel conde bijcoomen. Sij seggen, dat een

vat met solpher over boordt onder seijlen geworpen is (alsoo t' schip

aldaer op een droochte vast geseetten heeft) ende is onder andere

over boordt geraeckt een coopere pott met quicksilver ende een pot

is gantsch uijtgeleckt ende ledich bevonden. Wij hebben evenwell de

facture in sijn geheel geboeckt, het verloorene sullen op winst ende

verlies afschrijven, het ijser, dat in den cleennen Davidt is, sal per

eerste gelegentheijt gesonden werden, de 9 cassen met ijsere hoepen

uijt den Davidt ende 12 cassen met thin gaen nu met dit schip den

Galias.

T' jacht den Cleennen Davidt neffens de fregatt de Duijve hebben

wij op den 25e Julij van de reede Maslipatam nae Bengale gesonden,

gelijck U Ed. bij copie van d' instructie, hun meede gegeeven, gelieve

te sien. Godt geeve, watt goets moogen verrichten, wat cargasoen hun

tot een preuve meedegegeeven is, gaet factura van bij deesen. Soo
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aldaer ijets te doen valt ende wij over landt sulcx verneemen, connen

pr. sloupe of fregatte althoes hun met meerder provideeren.

Wij hebben goedt gevonden dit schip den Galias U Ed. toe te senden

met het weijnige, dat gereet hadden, hoope, noch de vlootte, die U
Ed. naer tpatria meent af te senden, sal beseijlen, of U Ed. t' selve

tott een retourschip noodich hadde, t' selve anders hier op de Cust

langen tijdt vruchteloos soude leggen in den reegentydt, die over 1 ' ^

maendt begint, hebbe aen de overhoofden belast, dat se Tegenampat-

nam sullen aendoen daer noch eenigen salpeter in te neemen. Hoeveel

daer gereedt syn sal, weette noch niet, senden eennen van hier der-

waerts met dit schip om die t' ontfangen ende in de factur te

stellen.

Voor tbedorven cruijdt, pr. Hoorn ontfangen, werdt met dit schip

ander voor gesonden; in factura van Hoorn stondt 84 vaten, te weegen

8200 Ib. ende hebben daerinne niet meerder als 6826 Ib. bevonden.

De rompen, met tWapen van Hoorn becoommen, werden verkocht

tegen 66 maslipatamse pagooden de bhaer, de campher pa. 40, macis 16 M2

pa. de man, nagelen li\j pa. de man, de sijde 40 pa. Ons cooper sal

haest alle verkocht sijn tegen 60 grootte Palleacattse pa. de bhaer,

mach wel goede pertije gesonden werden.

Gaen met ditt schip 24 st. rouwe dijamanten, weegende 63 cart. cos-

ten ƒ 2008//-//-. Dit is nu al van de civijlste prijsen, soo te becoom-

men souden sijn, dan gelijck d' Hren. Maijores eijsschen jaerlijcx voor

100000 gis. tot den ouden prijs, gelijck voor deesen gesonden, nu niet

moogelijck te becoomen, derhalven sullen wy U Ed. ordre verwachten,

wat daer in gelieft gedaen te hebben, soo ondertusschen eenige per-

tijckens goede te voorschijn coomen, sullen niet gaen laten. Soo met

de moorren van Maslipatam niet in quaestie en waren ende self nae de

mijnne mochten, senden,, souden wel wat beetercoop connen be-

coommen.

Deesen Cooninck van Carnatackij, schijnt, dat nu begint sijn rijck

te vestigen, heeft corts grootte fictorie gehadt, geassisteert met den

Neijcq van Sensier, heeft Casturangappa ende Singmaneijck ") gants

tonder gebracht, de seer stercke fortten Carangoulopaliam ende

Sangelepotte seer lichtelijck ingekreegen met apoinctement met

dijversse cleijnder fortten. Ytragie houdt noch al bij den Coninck, syn

soon heeft in de verleeden maent de fortgiens Nandianbacque ende

UI
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Catour (liggende beijde in tgesicht van Palleacatta) nae weijnnich be-

legeringe lichtelijck ingekreegen als oock t' fortt Trijbetour. Den

Coninck compt vast afsacken met sijn leger, dat met dassistentie van

den Neijcq van Sensier ende andere bijhebbende ragies wel 100000

man sterck is. Daer is niet, dat hem tegenstaet, sal nu, soo geseijt wert,

tegen Wenckatapeneijcq ^) trecken. Do. Wenckatapeneijck is dengeen-

nen, daer Arimagon nu onder staet, heeft t' sedert den doodt des ouden

Conincx veel landen onder hem gebracht, die, soot hem laet aensien,

nu alle weeder sal quijt raecken, daer w^erdt niet aen getwijffelt, of

sal sijn loon becoomen, alsoo den Coninck seer op hem is verbittert.

Als den Cooninck ons wat naerder compt, sal hem diennen te visite-

ren ofte ten minsten eenige besendinge moeten doen, alsoo noijdt t'

seedert den doodt des ouden is geschiet ende nu schijnt, dat het den

Cooninck deesc plaets Palleacatta ende d'omleggende landen self be-

geert, sijnde d'oude costuijm, althoos d'incompste van Palleacatta

des Coonincx grootste of eerste vrouw begeert. Ytragie heeft tot noch

toe althoos d' incompste genootten, dan den Cooninck sal hem daervoor

t' fort Tierepasoor weeder geeven, dat wel 30000 pagooden jaerlijcx

met het onderstaende landt opbrengen can, dit sal hier rontom wat

veranderinge causeeren, doch hoope, in onsen handel in tminste niet

beleth sullen sijn, dan nae deesen te vrediger, alst alle onder den

Cooninck gebracht is, sullen connen negotie drijven. De visiadores ^)

ende caelle ragies, die ons althoos seer geplaecht hebben, sullen oock,

soo t' schijnt, aen een cant geraecken, den Cooninck sal niet lijen, sij

soo breedt weijen, als tot noch gedaen hebben. Om de suijt ende ontrent

Tegenampatnam staet het nu reedelijck in stilte. Maleije heeft goeden

moet, dat ons van nu verleeden Julij af binnen t' eerste jaer 4 a 500

packen gunees lijwaet aldaer sal doen maecken ende, in treijn sijnde,

meent vastel, 1000 pack jaerlijcx van daer becoomen sullen alsmeede

goede pertij chiavenijs, bethillis etc. Soo dan d' onse, die nu nae Ben-

gala gesonden hebbe, oock aldaer t'selve connen in twerck stellen,

gelijck de hoope goet is, soo isser aen Maslipatam weijnich geleegen,

sende nu tot vorderinge desselfs goede pertije goudt met deesen Galias

naer Tegenampatnam. Wat volgen sal, val den tijdt leeren.

T' seedert vertreck van Hoorn ende Cameel ben ick van de 20e tot

den jongsten Julio voor Maslipatam geweest, dan met de mooren niet

(aengaende onse betalinge) connen verrichten. Mircamaldij ende den
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Gouverneur waren noch al in Golcondae, daer al 2V2 maenden geweest

hadden. lek most nae Palleacatta, conde niet vruchteloos voor Masli-

patam blijven, dagelijcx werden maer met praetgiens ende schoonne

beloften gepaijt, tot opbrengen van alle onse peningen connen sij niet

resclveeren ende onsen parlij Mamet Tackij is te groott ten hoove, den

Cooninck jongh ende van onse saecken noch weijnich onderrecht, niet

meer als Mametackij self will, dat weeten sal, de Maslipatamse moor-

ren sijn te swack tegen hem te hoove, soodat het schijnt, wij vooreerst

noch onse betalinge niet becoomen en sullen, tensij wij t' schip, dat

noch in Peguw is of t' geen, dat van Mamet Tackij in Atchijn is, op

hun compst, dat eerst in Martio sijn sal, becoomen. Den Mircomaldij

houdt hem, alsof veel in Golcondae voor ons gedaen hadde, dan ons is

verclaert, dat hij self ten huijse van Mamet Tackij in Golcondae 8

dagen geweest is, daeruijt blijckt al gemaeckte schelmerij, weetten niet,

hoe spelen sullen om ons weeder in tnet ende aen landt te krijgen, sij

sullen nu eerst beginnen te gelooven, wij de saecke recht meijnnen, soo

se de seevaert moeten missen, gelijckt hem laet aensien nu dit jaer

doen sullen, alsoo niemandt, soo lange wij in questie staen, sal derven

equijpeeren, hun schade sal groot vallen, soo sij geen ander middel,

als tot noch toe gedaen hebben, willen gebruijcken. Wat t' sedert mijn-

nen jongsten, pr. den Cameel ende Hoorn geschreeven, gepasseert

tusschen ons ende de moorren, sal U Ed. bij de copien van de brieven,

over ende weeder geschreven, die alhier hijsende, connen beoogen

ende daerbij sien, hoe nae wij hun hebben willen coomen, waeraen

gedrage.

De fregat de Bonremedie hadden wij op 13e ende een sloup op 17e

deser nae Maslipatam gesonden (tot nu hebben gewacht nae raporte

op deselve, dan noch niet vernoemen) daermet geschreeven hadde, ons

spoedich souden van tvoordre gepasseerde advijs geeven, dan alsoo

tot dato noch niet verscheennen, hebben dit schip niet langer derven

ophouden. Hoe ons voorder tegen de mooren hebben te dragen, sullen

U Ed. ordre verwachten ende ons, voor die becoomen, niet aen landt

begeeven.

Den predicant alhier, Nicolaes Molineus, heeft mij versocht op U Ed.

te versoucken, ingevalle de suster van sijn huijsvrouwe (die schrijven

van heeft) nae India compt, genaempt Sara Pietersz. van Haren"), quam

te ariveeren, dat U Ed. gelieft, deselve mach werden herwaerts geson-
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den. lek vertrouwe, U Ed. sal dit versouck toestaen, soo sy aldr, ge-

coomen is.

Hiermeede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discreten

Ed. Heerre naer eerbiede ende herttel. groette, bidde Godt U Ed. te

willen verleennen t' volbrenghen aller goeder begeertten.

Deesen 31e Augusto Ao. 1629 in tCasteel Geldria.

Was onderteeckent

U Ed. dienstschuldigen dienr,

Martten Ysbrandts.

CCLXXV. GIJSBERT VAN LODENSTEYN, NGOFAKIAHA
1 SEPTEMBER 1629').

Edlen, Erntfesten, Manhafte, Achtbare, Wijse Voorsienigen seer ge-

strengen Heere.

Heere.

Met tjacht den Arent, twelck verhoopen, in salvo sal sijn gearriveert,

sult U Edt. verstaen hebben onse aencomste ende stant alhier beneffens

dien tlange tardement van tjacht Zeeburch in Amboyna, twelck over

Batsian op Macquian den 2en ende den 15en der maent Junio in

compe. van tschip Orangie op Maleyen wel is gearriveert, genouch met

sieck volck belemmert zijnde, soodat het niet vertrouwt en wierd van

Macquian herwaerts alleen te comen, hebbende geen plaetse om haer

siecken, slaechs wordende, te bergen, waerbij becomen 2 U Edts. mis-

sive van dato 9en Februari) ende len Martij beneffens de facture ende

een extract wt de missive der Heeren Meesters, waerop in antwoorde

volcht:

Tcargasoen, met ditto jacht gecomen, hebbe wel bevonden, uytgeson-

dert dat op de rijs 4^/3 lasten te cort bevonden. Waeraen de schortinge

is, en can niet bedencken, met haere provisie sijn van gelycken qua-

lycken toegecomen, soodat alhier op nieus genooten hebben 4 lasten

rijs, 5 vaten vlees en speek, seggen, op Amboijna, haer volck in thalen
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des houts voor tSlantschip Mauritius ende anderen arbeyt besich ge-

weest sijnde, haer van de Heer Gouverneur Lucasz. belast was een

vleesdach sweecx meerder te schaften, twelck haer wel behoorde van

tfort aldaer wederomme vergoet sijn geweest, anders worde genoot-

saeckt haer hier te versien.

In Amboijna is door dHr. Gouverneur aldaer gelost, eensdeels door

gebreck, anderdeels doordien toverladen was, 5 lasten rijs ende een

pack bethilles, twelck hebben affgeschreven ende tGenerael daervoor

belast ende is ons van daer gesonden 2000 Ib. boscruyt a ƒ 25 thondert,

waervooren tGenerael in contra gecrediteert hebben voor ƒ 500.

Wat vruchten ons de Mindanause reijse voortgebracht heeft, sult

U Edt. genouch uijt onsen voorgaende hebben verstaen, waervan de

copie alsmede van alle de andere voor desen gesonden pampieren hier-

beneffens gaen.

Tjacht Seeburch soude volgens U Edts. ordre affgesonden hebben,

dan door sijn lange tardement is moeten naerblyven, tbesenden naer

Mindonao is naergebleven, overmits wy op U Edts. vordere last sijn

wachtende, mede is tschip Orangie, dat alhier behouden, niet seer suffi-

sant om eenige sware tochten te doen, alsoo tleck ende out is, wenschte,

van beter ende meerder vaertuych, soo omme den vyant affbreuck te

doen als anders te gebruycken versien waren, alsoo apparentelijck sal

geschieden, den oorloch voortganck nemende, dese quartieren door

ons soo met rys als met sagou van Teljabo sullen moeten gespijsicht

worden, twelck de inwoonders al eenige malen hebben versocht, dan.

eer wij die van U Edt, vorder beantwoorden, sullen naer de corte ge-

legentheyt des tyts, die ons overrich is, alsoo ons den Coninck dus

lange heeft opgehouden, verhalen, wat tsedert onse jongste gesondene

in dese quartieren is gepasseert.

Naer tvertreck van tjacht den Arent sijn eenige lagen der Spangiaer-

den op d'onse geleijt, die niet geffectueert sijn, van onser zijde syn

de Mardickers mede diverse malen wt geweest ende in alles een vrouwe

ende een mardijcker van den vyandt becomen.

Wij hebben mede een wijle tyts groot spul met den Coninck van

Tarnaten gehadt over taenhouden van eenen seeckeren synen huijs-

dienaer, die een perdonbrieff des Gouverneurs van Gammolammo over-

brocht, waerbij eenige overgecomene als andere tot wederkeringe ende

overloopen wierden genodicht. Desen Ternataen, alsoo den Coninck
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doen ter tijt op Gilolo was, deden wij, alsoo in tfort quam, by den

cop vatten ende op stont des Conings stadthouder beneffens syne mis-

daet daervan de wete doen, dan hy, Coninck, van sijn reyse weder-

comende, nam tselve seer qualyck, jegens ons volgens syne oude ge-

woonte wtvarende; waerjegens een tijtlang geen verthooninge ofte ver-

maeninge en hielpen, maer seyde met ons niet te doen te hebben tot

dien tyt toe, dat van den Tydorees aen hem versocht wierdt, wij met

hem, Tidorees, een stilstant ofte vrede souden aengaen, twelck hij

alsdoen mede ernstlijck versocht, ons overleverende eenige brieven

door den Coninck van Tydoor aen hem omme aen ons te behandigen

gesonden, dan, alsoo wy tselve voor ons alhier schadelyck waren ach-

tende, sloegent hem plat aff, waerop doen wederomme versochten,

men de gevangene van wedersyden in toecomende souden lossen, son-

der dat syluijden d'onse aen de Spangiaerden souden overleveren,

twelck haer eensdeels toestonden. Hiertoe liedt sich den Ternataen

met allen vlijt neerstich gebruycken, hebbende syn slaeff met ernstich

bidden wederomme becomen, twelck om voordere questie te schouwen,

alsoo weynich wist te seggen, geschieden.

Dan alsoo taccoort, twelck wij vrij wat hooch in prijs hadden gestelt

omme daerdoor noch meerder te weren, sij, eenige van donse beco-

mende, deselve niet aen den Spaingiaert en vercochten, gemaeckt

ende geschreven was, anders niet dan het teeckenen gebreeckende,

scheyt er den Tydorees wederomme wt, seggende, den Spangiaert

sulcx vernomen hadde ende tselve niet en wilde toestaen.

Dan, voor dit versouck der Tijdoresen wierd ick verwitticht, dat

door den Coninck van Ternaten heftich versocht ende doorgedreven

wiert den vreede met den Tydorees, doch alsoo tmeerendeel syns

raets sulcx affstemde, heeft niet te min op den 2en Junij, synde in

haren tempel vergadert, sijn meeninge ende intentie rondelyck ver-

claert, seggende, op stont naer Gilolo omme aldaer iets te verrechten

vertrock ende dat die begeerde, mochte haer vaertuych jegens sijn

wedercomste claerhouden, hij ware gesint den vreede ofte stilstant

met den Tydorees met hanttastinge te bevestighen ende die sulcx niet

aen en stont, mochten t' huijs blyven.

Dewijle de geruchten van desen vreede hart continueerde, ontboot

ick den Capn. Laout van Batsian, alsdoen hier met syn correcorre omme
den Coninck van Ternaten te begroeten gecomen, door denwelcken ver-
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nam, dat hetselve soo drae de macht der Ternatanen bij den anderen

vergadert, soude geschieden.

Eenige principaele Tarnatanen, waeronder was den grooten Sadaha,

boven verschijnende, vraechde haer aff, wat van dese geruchten was,

die ons antwoorde, den Coninck sulcx teenemael uijt sich selven sonder

ymants raedt dede ende socht te volvoeren, datter van de presente

overricheijt niemant en was, die hem daerin dorste tegen wesen, al-

hoewel tmerendeel van hun tselve mishaechden met meer andere

redenen,

Soo wij onderwijlen waren verwachtende, off den Coninck de stou-

tichcijt soude nemen ende sonder ons eenige kennisse daeraf te doen

met de vreedemaeckinge soude voortvaren, verschynt hij op den Ten

Junio boven, synde teerste sedert den lOen April lestleden.

Hem wierd alsdoen voorgehouden, dat wij verstaen hadden. Zijne

Mayt. volcomentl. geresolveert ende in onderhandelinge was een

vasten peijs ende vreede met den Tidorees te maecken, dat hetselve

jegens de beswoorne contracten ende beloften, bij hem op tvertreck

van tjongste schip gedaen, was strijdende, twelck hij seyde waer te

sijn, antwoorde, dat syn meeninge was den vreede ofte stilstant eers-

daechs te gaen bevestigen, versouckende, wij hem sulcx ten quaetsten

niet en souden affnemen, twas van overlanghe jaren een gebruijck

tusschen den Ternataen ende Tidorees geweest, sij lichtelyck met den

anderen vrede maeckten en deselve wederomme in contra veel lichter

braecken, als den eenen off den anderen daer maer voordeel bij sach,

in soodanigen vougen souden desen peijs oock geschieden, doch hij

presumeerde wel, wij tselve qualyck namen ende geen gelooff daerin

en stelde, dan den tijt soude daervan de waerheyt openbaren. Sijn

meijninge ware niet, dat met iets tot onsen nadeel aen te vangen,

tsij omme met den Tydorees ende Spangiert te vereenigen ende daer-

door d'onse wt de Moluccos te helpen ofte eenich ander verraders-

stuck by de hant te nemen tot onsen nadeel, nemende daerop Godt

tot getuygen van syn oprechte meeninge tonswaerts ende al waert

schoon, hij sulcx wilde voornemen, dat syn onderdanen hem selffs

tegen vallen souden.

Waerop hem wiert geantwoordt, dat hy in de aenneminge des Terna-

taensen rijcx de oude contracten, die hier expresselyck tegen strijden,

beswooren hadden deselve te onderhouden ende ons belooft hadde
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die metten eersten te resumeren ende vernieuwen, waervan de begin-

selen haer seer qualijck verthoonden, dat den Tydorees de eenige

oorsaecke sy geweest van de distructic des Ternataenszen rycx, waer-

door den ouden Coninck Saijdidijn ende meest alle de principaele Ter-

natanen by den cop sijn gevadt ende naer de Manilhas gevoert geweest,

soodat hem de experientie de valscheyt der Tidoresen genouchsaem

behoort geleert te hebben, dat dcse listige bont om vreede te hebben

meer uyt den Spangiert dan Tijdorees voor compt, die door sulcken

middel eenich voordeel op haer vermeent te becomen, waervan sy

haer wel hadden te wachten, waeromme haer op thoochste vermaende

alle onderhandelinge van vrede te staecken ende dat byaldien syne

Maytt. persisteerde ende met den vreede voortvoer, wij jegens hem

protesterende van ons behoorlyck debvoir gedaen te hebben ende

daervan ontschuldich te wesen ende hy, Coninck, de eenige oorsaecke

te sijn van alle onheijlen, die daer teeniger tijt uyt sullen comen ton-

staen, hierop tot antwoorde gevende ons van onse vermaeninghe te

bedancken ende dat anders niet en wenschte, dan dat syn broeder

Capn. Laout wederom herwaerts verscheen, dat gemelte vrede niet

lange duren ende wy van sijn doen goet contentement becomen zouden.

Naer twelcke wij hem weder voorstelden, de contracten expressel.

mede brachten, niemant van ons beyden sonder des anderen expressen

advoij en vermach met eenige vijanden stilstant van wapenen ofte paijs

te maecken, noch den vyandt eenigen toegang verleene, gelijck syne

Maytt. nu tot diversse malen gedaen hadde ende noch continueerde.

Item dat op den 19en April lestleden, wanneer wy de twee Tijdo-

rcesse prauwen, in onsen voorigen aen U Edt. vermaent, naerjoegen,

die alreets buyten resiff ende syn quartier waren sonder daerinne ten

wttersten te willen procederen, gelyck deselve naer recht met gewelt,

uijt syn quartier synde, tusschen onse forten vermochte te halen, hij

Coninck niet weijnich jegens ons wtvoer ende in presentie van veele

onse natie verachte, van dattet ons ordinaire maniere van doen was

ons overal eerst vast te maecken, daernaer de inwoonders te ver-

achten ende ten lesten tlant uijt te jagen, tbleeck aen Java ende

andere plaetsen meer met meer andere redenen voor ons ongewoon

om hooren, sonder eenich fondament ofte redenen daertoe te hebben,

alhoewel een ijder, die van ons doen kennisse hadden, veel anders

daervan oordeelden.
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Hierop cregen tot antwoort, dat hem den inhout der contracten noijt

te verstaen gegeven waren ende hij alleenelyck ten tijde van dHr,

Gouverneur Lefebvre daer maer eenige bladeren van gelesen ende

tmeerendeel al vergeten hadde, dat op de comste van den Hoccum was

wachtende ende dat alsdan de oude contracten souden renoveren,

souden onderwijlen goede toesicht doen hebben, ons gene nagelen van

teijlandt Macquian ontvoert wierden, noch dat de Thidoreesen daer

frequenteerde, de reste wierd by hem met stilswygen beantwoort.

Onderwylen was hij doende om syn macht te vergaderen, brengende

by den anderen 21 stucx soo correcorren als prauwen, waeronder vyff

cleene prauwen doch qualyck gemant van Macquian ende quamen de

Coningen naer veel over ende weer verens by den anderen onder

teijlant van Mitterra den 18 Junio, bestaende de Tydoreesse macht

in acht cloecke correcorren. Op de correcorre van den Tidorees was

eenen Spaense vaendrager omme de handelingc by te syn, alwaer

anders niet verricht is, dan als de Coningen de andere in tgesicht

cregen, syn met haer correcorren vooruijt gepangaijt ende, bij den

anderen comende, gaven malcander de hant sonder eenige woorden

te maecken, varende elcx wederomme syns weechs. Off voor desen

eenige contracten door beseyndinge hebben aengegaen, is ons tot noch

toe onbewust.

Hij versocht aen ons, wij hem een verpant stuck ende 2 bassen

souden laten lossen, die voor desen by den ouden Coninck waren ver-

pant aen den overleden coopman de Vogel als andere, twelck hem

toestont.

Ende alsoo wy eenige brieven pr. tjacht Zeeburch van de Gouver-

neur Lucasz. uijt Amboyna hadden becomen, waeronder eenen was

van den Capn. Laout aen den Coninck, ontboot ick den Coninck boven,

die op den 25 Junio verschijnt met meest alle die van zynen raedt,

alwaer hem alsdoen voorhielt den stant in Amboina ende de verkie-

singe van Cimelaha Louhou, hy seyde, hem wel behaechde, waerover

alsdoen op hem versocht, hij een ampte acte van authorisatie den

Cimelaha Loehou wilde toesenden, opdat de moorderije, bij die van

Combello ende Boano jegens donse gepleecht, mochten werden gestraft

ende de vreemde handelaers van die quartieren geweert, dat het mede

noodich was, hy omme de authorisatie daer te senden een correcorre

afsette, opdat jegens taenstaende mousson tusschen d' onse ende die
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van Ceram over thandelen met de vreemde geen onheijlen ontstont.

Item dat hij Leliatte ende Calembatte, die aldaer niet dan twist en

sochten, opontboot sonder deselve meerder derwaerts te laten keeren,

Den Coninck antwoorde, dat ordre soude stellen, die van Combello

ende complices gestraft wierden, hadde mede verstaen, Sr. Patacca

op Louhoe waere geleyt ende syn sabander ware gemaeckt, twelck

wij mede door eenige andere hadden verstaen, dat hem lieff was, de

authorisatie des Cimelahas soude metten eersten ons doen hebben,

was gesint een correcorre aen Capn. Laout met eenige brieven te sen-

den omme te weten, wat Capn. Laout uytrecht, uytgerecht heeft ende

uytrechten soude. Wat Calambatte ende Leliatte aenging, die waren

bij syn broeder in de honje, hadden geen vreese te hebben, soo die

hier quamen, wederomme derwarts soude geraecken.

Wij vraechden hem vorder, dewijle den tijt naecte, wanneer in tver-

nieuwen der oude contracten begeerde te treden, gevende hem weder

in bedenckinge, dewijle in de oude contracten expresselyck wtgedruct

staet, geen van beyde parthyen, te weten d'een sonder des anders

advoij, en vermach vreede off stilstant van wapenen met onse vyanden

te maecken, op wat manieren men jegenwoordich dit punct, synde

tusschen vrunden soo geheel hoochnoodich, in tvernieuwen der con-

tracten stellen sal, nademael sij alreets buyten ons advijs met den

Tydorees vreede ofte stilstant van wapenen gemaeckt hadden.

Op twelcke hij antwoorde, alsoo wij jegenwoordich doende waren

op tberamen des prijs wegen de gevangen, als voor desen hebbe ver-

haelt, wij daernaer in tvernieuwen der contracten souden treden. Be-

langende dit punct begeerde in tresumeeren der contracten niets te

veranderen, maer tselve te stellen, als voor desen hadde geweest, de-

wijle met de Tidorees geen vreede maer alleenelyck stilstant van wa-

penen hadden gemaeckt, maer was van sinne eenige veranderinge in

de slaven te maecken, waerinne wij tsamen wel souden accorderen,

versouckende wederomme, wy den Tydorees voor een tyt stilstant

van wapenen souden vergunnen, waerop hem in tcorte antwoorde

sulcx in ons vermogen niet te sijn, tsoude onsen staet, gelyck hem mede

wel bekent was, geheel schadel. sijn, hij en soude den Tydorees met

geen ydele hoope des vreedes met donse voeden, alsoo wij, gelegent-

heyt hebbende, niet soude laten ons best te doen.

De acte van authorisatie wierd onderwijlen claer gemaeckt, waer-
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van hierbeneffens de copie, in duyts van woorde tot woorde overgeset,

gact ende hebbe een derselver met den sengagie van Caijo, die der-

waerts van den Coninck met een correcorre gesonden is, aen den Heer

Gouverneur Lucassen gesonden, soo in tduijts als Ternataens tsamen

gestelt ende by den Coninck onderteeckent, van gelycken is eenen

aen den Cimalaha door den Coninck gesonden, myns bedunckens is

deselve geheel ampel, hadde die soo niet verwacht,

Den Coninck hadde op mijn eenige malen versocht, alsoo hij van

sinne was een tocht op Chiau te doen omme tongelyck, hem van de

inwoonders des lants aengedaen, te wreecken, wy hem een schip tot

versterckinge syner macht souden bijvougen, twelck hem, alsoo ge-

looffde, het maer woorden in de lucht waren, afsloech.

Wij bequamen ondertusschen tydinge door eenige Chinesen van

Gammalamma, aldaer 2 joncken van Maccasser, beset met Chinesen,

geladen met rijs ende cleeden, verwacht wierden, waeromme de

schepen, die aen de Custe van Batachina waren houtlaede, opontboot

ende om te cruijssen in see sondt, dan, naerdat eenige dagen met

harden wint zee hadden gehouden, quamen sonder iets opgedaen te

hebben wederomme, wanneer haer weder na de voorseyde cust van

Batchian ^') sont, alsoo van hout geheel ende al ontbloot waren. Een

der selve joncke is 10 a 14 dagen geleden op Gammolammo gearriveert

ende den anderen en comt noch niet te voorschijn, achte, deselve door

de continuele harde winden, die hier gewaijt hebben, verdreven is,

(De volgende 7 alinea's afgedrukt Bouwstoffen II, p, 152—154, Lees

p, 154 r, 2 voor
,
.attendeerden " ,,attenteerden". Na „was de vrede"

volgt) : ende alsoo den Ternataen door den brieffdrager, twelck een

Tacommer ende gequest was, verstaen hadde, eenige Tydoreesen be-

neffens de Spaense Mardijckers hadde gegarout, sont sijn 2 gilalos

onder Tidoor omme yemant by den cop te vatten ende van sulcx de

waerheijt te weten, die, derrewars scheppende, cregen in tgesicht onder

de wal van Tydor 2 roreres, twelck sy vermeende Spaense mardyckers

te sijn, waeromme deselve heftich najougen, soodat aleer malcander

bekenden, de nagejaechde prauwen op tlyff waren ende met haer

wapenen om over te comen veerdich stonden, wiert haer toegeroepen,

den Coninck van Tydoor met syn soon beneffens alle den Raedt ende

principale van Tydor in ditoo rorehas was, waeromme sij alsdoen op-

hielden van ijets op haer te attenteren, doch gingen by den Tydorees,
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dwelck hem ontschuldichde van dese oorloogc niet te weten cnde

daeromme na Gammolammo voer om te sien, off sulcx conde reme-

dieeren, lek wfas den Coninck, die niet wel te pas en was, comen be-

soucken omme hem aen te porren tot het voltrecken van de begonne

resumptie der contracten, wanneer ditto gilalos, wederom comende,

rapport deeden.

Ons oordeels hebben de Ternataenen een groote misslach begaen

van die niet aengesnoert te hebben, want tot wedergeven hadden alle

tyt wel connen geraecken. Geloove, byaldien den Tydorees den Terna-

taen in dier vougen betrapte, hem soo niet en soude quytschelden.

Den Ternataen was onderwijlen doende omme de feeste des over-

leden Conings claer te maecken, daer wel ses maenden over doende

heeft geweest, sonderdat wij iets conden vorderen, dan dat de be-

claechde puncten, bij den Heere Gouverneur Jaecques Lefebvre aen

synen antecesseur Modafar overgegeven, by hem oversien wierden,

ons beloovende naer thouden der feeste boven te comen ende een eynde

van de dingen te maecken.

Wij stelden onderwijlen ordre op tvertrecken der schepen, nemende

eenich volck aen, twelck seer gesint was te verbinden ende alsoo wy
van Batsian tyding hadden becomen, de overhooffden aldaer met den

anderen seer oneens waren, resolveerde, als U Edt. bij nevensgaende

copije van resolutie sien sult, deselve van daer te lichten ende andere

in haer plaetse te stellen, ordonnerende den ondercoopman van Sanen,

op Tabellola leggende, op Batsian te gaen ende in sijn plaetse Jan

Lambertsz. van Hooren, die ondercoopman hebbe gemaeckt onder een

tractement van fl. 36 ter maent, hebbende van te vooren gewonnen

ƒ 12 voor assistent, voorwaer een gagie waerop haer niet en cunnen

bedropen, ofte ten waere op syn bootsgesels ongecleet liepen. Wij

hadden hem vermeent op Maleyen te gebruycken, dan connent aldaer

mettet volck, d' welck hebben, wel affsien, mede werden op Macquian

meerder in de negotie geoeffent.

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II p. 154. Na „solemne-

lyck beswooren" volgt) : de overtreders alle straffe daerover toe-

wenschende, verhoopende, deselve U Edt. aengenaem sijn sullen, had-

den veel spuls met haer, alsoo van veel mondelinge beloften, haer by

d'-Hr. Gouvr. Lefebvre gedaen, wisten te seggen, alsdat, ten tijde doen

de Hollantse munte alhier ingevoert wierdt, haer belooft wierd, een
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cleet, dat voor Ra. 10 in Spaense munte mosten betalen, haer voor

HoUantse munte a R. 8 soude gegeven worden ende andere cleeden

naer advenant, met meer andere dingen hier te lang te verhalen, dat

wy tot het wedercrygen der wechgeloopene niet harder en hebben aen-

gehouden, maer tselve over wedersyden in vergetinge hebben gestelt,

is oorsaecke geweest, de persoenen meerendeel vertrocken ende ver-

voert sijn naer de vaste Custe als andere plaetsen ende onmogelycke

is deselve wederomme te becomen (Het slot van de alinea en de twee

volgende afgedrukt Bouwstoffen II p. 154— 155, in te voegen p. 155

r. 10 tusschen ,,alsoo" en ,,van" ,,hy").

Tsal dan nodich syn Heere, den oorloch voortgaende, als voor desen

hebbe verhaelt, wij van meerder schepen ende rijs worden versien, alsoo

men op Taliabo sal moeten sagou laten maecken omme dese quar-

tieren te spysigen, want, oorloge synde, en connen haer niet voeden,

maer lyden groot gebreck.

(De volgende alinea afgedrukt Bouwstoffen II. p. 155).

Aen tCasteel Maleije hebben eenige noodige reparatie gedaen, als

een cruytkelder op tgroot bolwerck gemaeckt, waerop een steenen huijs

om brantvrij te sijn hebbe laten stellen tot logiement eeniger crijchs-

officieren, van gelycken is op tzeebolwerck de cruytkelder vernieut,

t' Oude gevangenhuys, Ste. Pietersgatt gent. U Edt. in myne voorige

gesonden van vermaent, hebbe doen vullen, een bolwerck daervan ge-

maeckt ende twee stucken geschut daerop gestelt, waerop dagelycx

7 mannen waecken, twas geheel nodich omme tzeebolwerck ende de

guardijn van dier syde daerdoor te bevryden. Eenige corpo du guardia

dienen mede vermaeckt alsmede hier op Macquian, dan verwachte

alleen op de voor desen ontbooden pannen van Amboyna. Een ge-

vangenhuijs dient op Maleije mede nodich te sijn, twelck door gebreck

van calck en steen van gelycken metselaers tot noch toe niet en is

gemaeckt.

Onse corre corre is geheel affgevaren, soodat genootsaeckt sij geweest

omme dese voyagie te doen een van des Conings gilalos te besigen,

sullen een andere, eenige nieuwe op Ternaten comende, moeten coopen.

Den Coninck benevens de inwoonders versoucken alsnoch instantel.

als in mijnen voorigen gesonden hebbe verhaelt, omme twegen der

nagelen met de schalen alhier in treijn te brengen, U Edt. gelieve

daerop te doen letten.
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Den eysch van de noodige behoufte voor de Moluccos wort aen den

Heere Anthonio van Diemen hierbenevens gesonden, tsal nodich sijn,

in toecomende wat meerder contant voornementl. eenighe Spaense

Munte herwaerts wort gesonden, alsoo van comptanten geheel ontbloot

sijn, alsmede van de beste sorteringe onser cleden. Een goet nagel jaer

synde, is niet wel mogelyck de Mooren altemael met cleeden te paijen,

worden dan heel brootdroncken, begeeren ordinaris alsdan al sulcke

danige cleden, als sy vermoeden, wy niet en hebben ende in sulcken

gevalle connen haer met contant voldoen.

Hiervooren hebbe verhaelt, den Coninck van Ternaten een missive

aen U Edt. is sendende, die by ons in duyts getranslateert is, waerinne

hy schryft, dat de oude accoorden van den admirael Matellyffs tijden

aff tot den Gouverneur Lefebvre toe aen deen syde stelt. lek hebbe

hem hierover doen affvragen, wat daermet meende, alsoo geen nieuw

en hadde aengegaen, haer alleen eenige puncten, die voor desen qua-

lyck onderhouden ende verbroocken waren, geresumeert ende ver-

nieuwt, sonderdat de meeninge was, de oude aen een syde te stellen

ofte te verwerpen, op twelck hij antwoorde, syne meeninge van ge-

lycken was de oude contracten in allen deelen na te comen, maer dat

in toversetten, alsoo zijluyden geen woort en hadde, twelck anders

wtdruckte, t' abuys geschiet was.

Wy hebben eenich volck van tjacht Zeeburch aen lant genomen,

van gelycken eenige derselver op tschip Orangie gestelt, waerjegens

wederom eenich bootsvolck van Orangien is overgegaen, syn mede

gelicentieert uijt de Moluccos met dit jacht te vertrecken 5 soldaten,

die haren verbonden tijt ten vollen is geexpireert ende wijff ende kin-

deren in tvaderlant sijn hebbende. Daer syn der noch al eenige, die

haer verbonden tyt uijtgedient hebben ende geerne souden vertrecken,

dan, doordien geen andere in plaetse becomen hebben, moeten blijven.

Jegens toecomende jaer sal dienen principalyck op Macquian ver-

lossinge te geschieden.

Twee overgecomene Spangiaerden hebben op haer versouck gelicen-

tieert naer Batavia te vertrecken, hebben alhier voor soldaet gedient,

winnen pr. maent ƒ9 ,

Insgelycx eenen Spaenschen sergeant, genaemt Laenso de Flores,

bij'd' onse voor desen onder Calematte gevangen gecregen ende alhier

tot noch toe vast geseten, hebbe op syn versoeck van naer Batavia
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te vertrecken toegestaen, alsoo sich in dienste der Compe. aldaer, soo

men hem aenneempt, begeert te begeven,

Tfort Tabbelola sal dienen vrywat gerepareert, alsoo teene bolwerck

dagelycx meer ende meer is scheurende ende apparent, eenen langh-

durigen regen daerop comende, onder de voet sal vallen, door ghebreck

van arbeytsluyden ende calck, als voor desen hebbe geadviseert, is

tot noch toe naer gebleven. Aen thuys op de strant van Gnofficqia

wort dagelycx gearbeijt, dan door tgeseyde mancquement gaet traech

voort. De bedorven hoeden ende taffacijlen Bengale sijn op Maleijen

verbrant ende op winst ende verlies affgeschreven.

Den voorleser Jan Gerritsz. Blocq met syn huijsvrouwe, alhoewel

alhier van voorleesers schaers sijn, wort evenwel volgens U Edts. ordre

met dit schip deurgesonden.

De facture ende cognoissement van de in Zeeburch geladene nagelen,

zijnde 204 bharen 85 cattij, gaet hierbenevens, waervooren generael

gedebiteert hebben voor de somme van ƒ 27862//11//8. De Heere laet

deselve beneffens alle andere Comps. effecten in salvo arriveren. Wy
blyven hier noch behoudende door gebreck van schepen 125 bharen,

Dapparentie van tgewas jegens toecomende mousson naer seggen der

inwoonderen soude tamelyck sijn doch niet al te prospier. lek geloove,

weynich nagelen altans onder de inwoonders sijn, alsoo den Coninck

groote vlyt heeft aengewent, deselve voor tvertreck deses jachts aen

ons souden gelevert werden.

Hij heeft sich neerstich in tleeveren der nagelen bethoont, selffs tot

teijlant Meau sendende, vanwaer eenige doch weynich hebben be-

comen.

Hij heeft tot nu toe op synen voor desen toegestaenen halven tol

genooten de somma van ƒ 4029- -, als U Edt. uyt het extract van

tOenerael bouck, dHeer van Diemen toegesonden, sult cunnen sien.

Voorwaer Heer, soo den voorgaenden Coninck beneffens dandere

overhooffden deses Rycx alhier eenige schenckagien hebben genooten,

en behoort men desen jegenwoordigen niet te vergeten, tsal hem meer-

der aen ons doen verbinden. Hij is gierich, doch heel kael, schrapt van

syn onderdanen, al wat hy can off mach, doch U Edt. can hierin naer

syn goetduncken handelen.

(De volgende twee alinea's afgedrukt Bouwstoffen II. p, 155—156).

Wy hadden vermeent dit jacht tijdelycker affgesonden te hebben,
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dan des Conings feeste, tvernieuwen der contracten ende den nieuwen

opgeresen Spaensen oorloch met den Ternataen is oorsaeck tselve

niet eerder is geschiet.

Hier benevens gaet noch copie eener sententie, uytgesproocken ende

ter executie gestelt jegens den persoon van Bartel Bartelsz. van Hooch-

siel -), gewesen adelborst op Gnofficqia, die voor onse aencomste alhier

op den eersten Julij syn corporael naer besetter wacht met een mes

hadde gedoot.

De aengehaelde cangans, aen U Edt. in mynen vorigen gesonden

van vermaent, sijn alhier den fiscael toegeeygent ende hebbe de reecqne.

van geconfisqueerde goederen ghecrediteert voor ' a, synde st. 72 a

ƒ W2 tst.

Wij hebben neerstelijck doen vernemen, off met Zeeburch eenige

ongeoorlooffde coopmanschappen voor perticuliere syn gecomen, doch

hebben niets connen vinden, anders alsdat een Hendrick Schrael '),

vrijman, 2V2 legger aracq van Java heeft medegebracht, dien hier

behoorelyck syn aengegeven, segt van gelycken, op Java den tol

daeraf betaelt heeft.

Mede is door den coopman ende schipper van ditto jacht omtrent

2 leggers aracq alhier aengegeven ende vercocht, die sy seggen

meerendeel op Amboina gecocht te hebben, anders en hebbe niet

cunnen vernemen, pr. dit jacht alsmede pr. tvoorgaende den Arent

ijets onvrij off volschuldich gecomen is,

Twaleff vaetiens sardijn ofte angioves ende een pott met cappers

gaen pr. dit jacht daerbeneffens een sackgen met Coningsnagelen, ons

alhier vereert.

Hiermede

Edn. Erentfesten Manhaften Achtbare Wyse Voorsienige see»- ge-

strengen Heere beveel U Edt, tsampt U Edts. huysvrou ende familie

in de bescherminge des Alderhoochsten ende syt van harten gegroet,

Gnofficqia pmo. Septembr. Ao. 1629.

Was onderteeckent

U Ed. onderdanighe dienaer Ghijsbert van Loodensteijn.

Lager stont

Eenen Jan Hendricxsz. van Hasselt"), sergiant alhier in guarnisoen.
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heeft op myn versocht aen U Edt. dit bygaende request ende een

missive aen d' E. Heeren Meesters te willen toesenden, twelck hem niet

hebben connen weygeren.

CCLXXVI. MARTEN YSBRANTSZ. KASTEEL GELDRIA
2 SEPTEMBER 1629').

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsieningen ende seer discreten

Ed. Heere.

Naerdat den Galjas op eergisteravondt gedispatcheert ende gereedt

te seijlen was, quam ons t' schip Beets in gesicht, dan eerst deesen

nacht verleeden de brieven daeruijt becoomen ende hebben noch deesen

dach den Galjas opgehouden, op hoop of de fregat de Bonremeddie,

van Maslipatam verwachten [de], noch gecoomen hadde om alsdan

breeder bescheijt van alles te connen geeven, dan naerdemael den tydt

vast verloopt, laten deesen Galias voortgaen met t' weijnige, dat gereet

hadden, gelijck in voorige geschreeven hebbe. Den inhoude van U E,

missijve met de Beets becoomen, sullen naer ons uijterste vermoogen

naercoomen. Het deens schip met dHr. Crape is noch niet verscheen-

nen, ons gevoelen (onder corectie) is oock, dat wij wel sonder tfort

Trangebare connen onsen handel doen, tsal wel de minste gastos weesen

ende sal Geldria beeter beseth connen blijven. lek en twijfele niet, of

Maleije salt, soot den deen verlaet, besetten laten, die aldaer veel

landts om de suijdt gepacht ende groot van maechschap ende vrunden

is, die wel moogen vertrouwen, gel. oock wel moeten doen, alsoo

andere noch minder te vertrouwen sijn ende d'onse doch sonder de-

sulcke geen negotie doen en connen.

De brieven voor Souratta sullen spoedich derwaerts pr, 2 verscheijde

pattamaers senden. In tschip de Beets hebben niet te scheepen als

rijs, daer noijt met afladen souden connen, daerover wij, soo haest

d'advijsen van Maslipatam becoomen, sullen resolveeren ende soot

daermet afladen, sal dan binnen 8 a 10 dagen naer den Galias connen

volgen.

T'is te beclagen, nu deese cust van soo een treffel. capitael versien

112
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is, wij met de mooren in quaestie moeten sijn of den vredigen handel

niet genieten connen, moogen hoopen, eens beeteren sal.

Hiermeede

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discrete Ed.

Heer, naer eerbiede ende hertelijcke groette, bidde Godt, U Ed. in

langdurige gesondtheijt ende voorspoedige regieringe wil sparen.

Deesen 2 Septembr. Ao. 1629, in tcasteel Geldria.

Was onderteeckent U. Ed. dientschuldigen dienr.

Martten Ysbrandts.

CCLXXVII. MARTEN YSBRANDTS. KASTEEL GELDRIA
4 SEPTEMBER 1629')-

Ed. Erntfesten Manhaften wijsen voorsienigen ende seer discrete

Ed. Heere.

Naerdat den Galias van hier was t' seijl gegaen, compt de fregat de

Bonremedie van Maslipatam, die noch eenige cleeden ende salpeter

meedebracht, als 17 st. dijamanten, dies wij alle t' selve terstondt met

het jacht Derschellinc naesenden, op hoope ditto jacht den Galias

beseijlen sal voor Tegenampatnam, alsoo ordre heeft aldaer aen te

loopen om noch salpeter in te neemen. Dat van Palleacatta in den

Galias gescheept is, bedraecht ƒ 61937//3//6. Den salpeter, die in

Tegenampatnam noch soude moogen inneemen, sal aldaer onder aen

de factur gestelt werden, van Maslipatam en hebben noch geen breeder

novas, als daer U Ed. copien van de brieven af heb toegesonden, allee-

nelijck dat de moorren versoucken, ick in Maslipatam eens soude

coomen. Ben van mceninge derwaerts eens met tjacht de Beets te gaen,

hoewel weijnich aparentie noch tot onse betalinge sie, doch sullen sien

wat te seggen hebben, deesen geschiet in haest, gelijck geseijt pr. jacht

t' schip den Galias naegesonden werdt. Naer therttel. groette ende

eerbiede bidde Godt U E. te verleenen, alles wat tot salicheijt noodich

Deesen 4e September A. 1629. In tCasteel Geldria,

Was onderteeckent

U Ed. dienstschuld. dienr.

Martten Ysbrants,
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CCLXXVIII. PHILIPS LUCASZ. AMBOINA
10 SEPTEMBER 1629').

Edele Manhafte wel wijse gestrenge seer voorsinige Heere

Mijn Heere,

Met de receptie van twee onse voorgaende missiven, in dato 20en

Maijo ende 5en Junijo successive met de schepen Purmerent, Slants

Hoop, Kemphaen directelijck, Medenbl. ende slantsschip Mouritius

over Balijboang costij gedepeschieert, vertrouwen, Sijne Edn. wegen

den staet deser quartieren ampel sal geinformeert weesen, welcker in-

hout ons tot daertoe gedragen, tot supplimente van de voorige mits-

gaders wat den tijt ende experientie van onse geveijnsde vrinden pro-

ceduren ende maximes, t' geene daervan geopineert, neevens eenige pr,

ticulariteijten Sijne Edt. te verthoonen desen dienen sal.

Wij hadden dan specialel. bij gemelte missive aengenomen grondich

t'inquireeren, te wat eijnde de concepten der Tarnatanen, soo in

Tarnate als hier te lande, gederigeert worden, twelck met sonder-

linge opmerckinge vervolcht ende vuijt de becoomen missiven van

den E. Gouverneur Lodenstijn, mondelinghe communicatie met den

E. president Wagensvelt als de resumptie van desselfs geanoteerde

journael ende peupilaer gevoelen soo hare quaetwillige als voluntaire

naturele gebalanceert ende daervuijt een conclusie getrocken, sulcx

als met de crachtichste argumenten mogen gedefendeert worden.

Wat dan aenlangt haer geproiecteerde tocht herrewaerts over, dat

denzelven gewenschter succes als t' gemene gevoelen gesorteert ende

niet tot nadeel van onsen staet geattenteert is, heeft bijsondere con-

sideratien. Eerstelijck, off Quitchil Alij hem (sonder de toegeseijde

assistentie des Conincx) gedisponneert gevonden heeft soo grooten

zaecke bij der hant te neemen ende de geopinieerde vuijtcompste

daervan t'erlangen, dan off, eenelijck jalours van den Macasser

weesende, liever aengenomen hebben ons een weijnich te complai-

ceeren dan sijnen indrangh, opperessie, t'verlies van verscheijde

eijlanden ende plaetsen, aireede geincorporeert, subiect te weesen,

die sonder onse protexie ende assistentie beswaerlijck jegens ge-

melten Macassar tegelijck jegens den Thijdorees ende Spaeniaert can

vuijthouden.
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Wij sijn in desen van gevoelen, dat gemelten gespanioliseerde

Coninc nietjegenstaende hij soowel jegens ons als wij jegen hem suspect

gehouden worden, van twe quade het beste vercoosen, geresolveert

heeft noch eenigen tijt te simuleren, dienvolgende oock vastelijck be-

sluijten den tocht naer deese quartieren bij hun niet anders gederigeert

is niet allene om over langdurige ende menichvuldige dachten ons

eenich contentement te geven, maer principael om sijnen behoeftigen

staet te soulagieren ende sijn onderdanen contributie te colecteeren,

waervan d' effecten evident gebleecken sijn. Dat met den Tijdores ende

Spaengiaert treve continueere, can mede anders niet als op voor-

gemelte consideratien verstaen worden, want t' is in redenen gefon-

deert, met haer in termen van oorloge vervallende ende van ons

(gelijck hun tot diversche malen voorgecomen is) verlaten wordende,

sich consumeerende ende anders niet als tot alle ruijne te verwachten

hadden, gelijck hetselve notoijrlijck aenwijst d'antwoorde op de pro-

positie van den E, Gouverneur Lodenstijn, wegen de lichtinge van de

guarnisoenen vuijt de Molucxche quartieren gegeeven, daer, in tegen-

deel met haerlieden in stilstandt van wapenen wesende, sijn volck ende

subsidien niet smelten, noch in soodanigen gelegentheijt geen violenten

vijant soude onderworpen weesen ende lichtelijcker tot reconsiliatie

verdragen souden, soodat de gedurige dreijgementen (onder corectie

van beeter gevoelen) naer onse opinie niet anders als naerder con-

sideratie met den vijant connen appareren, die wij bevinden successive

van de respective gouverneurs ende presidenten met cleijn soulaes

ende voorderinge, in tgeene daerbij tot Compes. progres hoopten te

obtineeren, gepractiseert, want dit mogen wij vastel, inmageneren ende

voor een maxima houden, dat, der mooren conditio gedurich jegens ons

gecandt, niet tensij met mercklijck voordeel ofte openbare dwanck

t'onser contemplatie inwilligen zullen. Sijne Edt. gelieve meede te

considereren, deesen nieuwen Coninck cael, met groote schulden in

trijck gesuccedeert, niet min ambitieusch als behouftich is ende de

handt wordt nu in tgeheel voor hem niet allene geslooten, maer alle

credit affgesneeden, invougen hem de tollen van de nagelen op d' oude

schulden van sijne voorsaten gecort ende tot onderhout van sijnen

berooijden staet niets geaccordeert wort. Wat sal dit anders als groote

verwijderinge causeeren ende consequentelijck oorsaecke geven om

meerder wreevel jegens ons te onderstaen, t' waer dan om de vruchten
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aen den vijant te doen vercoopen ofte hem wel naerder met deselve

te engaigeeren, waervuijt niet als merckel. schade voor de Compa. te

verwachten is. Dat d'onse meede arbeijden om de groote corespon-

dentie met den Tidores ende Spaengiaert, item het houwelijck tusschen

de croone van Tarnate ende Tidor te verhinderen, houden het (als

vooren) niet anders als verlooren moijte, want t' blijct, om onsentwille

daervan niet desisteeren noch promoveeren wil, behalven van onse

genegentheijt geinformeert weesende, hare intellegentien soo secreet

aengeleijt ende bestiert worden, dat wij nummermeer van derselver

gelegentheijt met practijcque verstandt becomen, dienvolgende met
advance eens toetasten ende hun een vordel affsien moogen, waerdoor

hare familiareteijt crachtiger (als continuele reprochien] conden weer-

houden ende geprovinieert worden, vaste teijckenen, dat t'selve ons

mishaechde ende jegens de borst ware ende oock de Tarnatanen eerder

tot expositie van hun onderhandelinge nootsaeckelijck soude doen

vuijtbersten.

Om dan vooralsnoch den staet van Ternate tot nader opportunyteijt

ende beter constitutie der Compa, met meeste voordel derselver te

conserveren sijn ons bedunckens geen expedienter middelen voor-

handen, alsdat men onder vigilante opmerckinge haerder proceduren

semuleere, de reprochien aen d'eene seijde stelde, ons t'huwelijck

ofte den treve niet aen en trocken, nochte daervan eenich voorder

vermaen deden, t' allertijt haer met denselven breijdel toomden, daer-

meede ons gedurich in dwanck houden namentlijck haer sinistere

onderhandlingen met den Tijdores, sinister noemen wij deselve, ten

aensien ongetwijffelt moet gehouden worden, den Tarnataen noch

Tijdores noch Spaengiaert ijets goet vertrouwt ofte van hun verhoopt,

maer weleer (als vooren geseijt) tegelijck den Spaengiaert, Tijdores

ende ons mede breijdelt, gebruijckende d'een soo wel als d'ander tot

een scherm van degeene, die ijts tot nadeel van sijnen staet attenteeren

mochten, om weick onderling verbant aff te snijden soude niet onge-

raden weesen, ter goeder occasie ende op tversoeck van den Tijdores

met denselve mede (als den Tarnaetaen doet) een stilstant van wapenen

quansuijs buijten ordere van Sijne Edt. om onse aksie te reserveeren

gemaect, onderlinge vruntschap ende meer als ordonare corespondentie

gehouden worde om bijwege van dien niet alleene den Tarnataen maer

selfs den Spaengiaert jegens den Tijdores met jaloursheijt te doen



1782 10 September 1629

aensteecken, lichtelijcker door deesen middel tot de wapenen als met

ons gedurich dolleren sullen geconstringeert worden, t'eenich obiect,

dat hierjegens conde ingebracht worden, is, dat daerdoor aen den

Tijdoorsen voet soude gegeven worden om de nagelen van Macjan

ende Tarnate des te veijliger den Spaeniaert toe te voeren, item de

onderlinge gemeensaemheijt onder de mooren, die nu secreet alsdan

publicq. frequenteeren ende om den meesten peninck van de vruchten

te maecken niet naerlaten soude ons te fraudeeren. Hierjegens repli-

ceeren wij, dat onder goede opsicht t'zelve can verhindert worden

ende dat den Tijdorees meede den goeden knecht te weesen ons aenpart

in de vruchten des lants accordeeren souden, twelck den Spaeniaert

om nimants wille gedoogen ende nootsaeckelijck door deese behendige

practijcquen met den anderen in termen van hostiliteijt vervallen

souden. Noopende de familiariteijt ende t' vervoeren van de nagelen,

als malitieus willen weesen, can men soo weijnich als in dien gevalle

voorgecomen worden, maer onse opinie is vastelijck, den Coninck van

Tarnate meerder devoir in de leverantie van de vruchten presteeren

soude ende insonderheijt, als wanneer hem de tollen in tgeheel te

genieten toegestaen warden, t' welck meede nootsaeckel. sal dienen te

volgen, want als Sijne Edt. wel considereeren can, t' intrecken van de

tollen niet als affkeer veroorsaken, daer het teegendeel, hem daermede

gebeneficeert vindende, twelck als 4 a vijffhondert bhaaren sjaers ge-

levert, omtrent twee duijsent realen onbegrepen bedragen en de in-

stoppinge van de oude schulden weijnich soelaes geven mach, meerder

ende schadelijcker gevolgen voor de Compa. gesien sijn, derhalven soo

Sijne Edt. om d'oude schulden in tgeheel aff te doen (sonder hem

nochtans naer deesen weer te borgen) resolveren conde, vertrouwen

vastelijck, de Compa, weijnich intrest daerbij lijden, maer in tleveren

van de nagelen wel dubbel advance gevoelen sal, want het schijnt, de

Compa. doch een goet gedeelte van den calen Tarnataenschen staet

nootsaeckel. voeden moet.

Dit is in tcorte onse opinie om den Tarnataensen staat voor eenigen

tijt in devotie te conserveeren ende intrim t' meeste voordel van deselve

te trecken (t'welck onder beter gevoelen submitteeerde], niet dat

daerbij de particulariteijt getouchieert, maer eenelijck in tgros over-

loopen hebben om tot inleijdinge van den staet deeser quartieren te

dienen, ten aensien derselver constitutie meest aen den anderen de-
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pendeeren, door gepretendeert gesach van de Tarnatanschc coningen

onder deese ongeluckige Mahumetiste inhabitant veel onheijlen ende

praejuditable gevolgen connen bearbeijt ende te weege gebracht wor-

den, niet dat haer gesach in deese eijlanden absolut ende souvereijn

geextimeert ende verobligeert is, maer door den bandt van haer onder-

linge religie soodanich de saecken w^eeten te bestieren, dat alle de

Mooren (onder wden de meeste nagelen gemasscert worden) tot haer

devotie trecken ende van ons affkeerich maecken.

Bij ons jongste hadden wij sijne Ed. geadvijseert, hoe Capitn. Laoutl

Quitchil Alij naer Bonaoe ende de corcorren op verscheijden plaetsen

te lande gehaelt waren, als wij verneemen, tot noch toe in gemelte eij-

landen geswerft ende d' onderdanen des Conincx dapper doen contri-

bueeren heeft (overeen comende met ons voorgemelte gevoelen), in-

vougen den kimellaha Lohoe tot noch in sijn regieringe niet vernoomen,

nietjegenstaende de oppercoopman Patacqua aen den cant van 2 maen-

den op Lohoe sich onthouden heeft, wij presumeeren, gemelten Kime-

laha aldaer door t' ongestuijmich weer om met haren trijn van Manipe

tot Lohoe te comen verhindert waren, maer bij naerder onderrechtinge

verstonden seeckerlijck, dat om respeckt van gemelten laut te verlaten

niet bestaen dorste sijn affscheijt te neemen, derhalven goetvonden aen

Capt. laout te dier oorsaecke te advijseeren, gelijck sijne Ho. op de-

sclvde oock promptel. antwoorde deden, als Zijne Edt. in copie, hier-

neffens gaende, gelieve te sien. Wij hadden aen onsen gesant serieuse-

lijck bevoolen goet regard op de constitutie van de armade, item wat

apparentie van vertreck ende werwaerts den tocht gelden soude, bij

de particuliere te verneemen, die noch, als gemelt, te lande gehaelt

vont, meest opgeboijt wierden, ontrent in tgetal thien starck ende t'

gerucht onder hun liep, eerstdaechs (met de becomen bueht) naer Bouro

aen Tomean oversteecken souden. Godt is bekent, wanneer t' selve

effect sorteeren sal, alsoo, ten tijde wij op Manipe waren, opentl,

seijde, geproiecteert hadde in thien eerst aenstaende dagen naer Gapij

te willen pangijen, soodat op der Tarnatanen raporten geen vast be-

sluijt maecken mogen, intrim contsumeert vast sijn volck ende sloopen

vast d' een voor dander naer, soodat, als alle bij den anderen te samen

vergadert, geen vijfthien corcorren te water brengen sal. Off, naer

vermoeden, noch eenigen tijt voorneempt in deese quartieren te con-

tinueeren niet om (gelijck verluijden laten) t' gemene beste maer perti-
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culier proffijt te prefferccren, vertrouwen, t' oock op den tol van taen-

staende gewasch geworpen heeft ende vuijt d'apparentien bespeuren,

niet seer naer Ternaten inclijneert, wat oorsaeck daertoe heeft, is ons

onbekent. Den kimelaha Lohoe heeft ons seeckerlijck gerapporteert,

met den Coninck Hamsia niet wel overcoomen, gelijck die van Lohoe

ende adhcrenten niet weijnich beducht geweest sijn, hem op Ceram

neederslaen ende domicilie neemen soude, tenware soo vremt niet,

noch eenigen tijt in deese quartieren doorbracht, t' welck tot welstandt

van des Compas. staet wel lijden moogen, alsoo denselven seer fijdeel

ende ijverich in tleeveren van de nagelen gerescontreert hebben als-

meede, tot wat plaetse sich vint, de verloopen slaven van de burgerijc

aenslaet ende ons toeseijnt (exept, dat tot corpuleere straffe jegens de

sijne te executeeren hem niet bringen connen). Zijne Edt. sal wel con-

nen considereren, wat opstaecsulen hun weederhouden, ter goeder oc-

casie sal t' selve door ons moeten ter hant genoomen werden. Soo Sijne

Edt. in taenstaende gemelte Laout met eenige regulen schrifts geliefde

de cap te vollen, in tbetrachten van den handelinge te laudeeren ende

wat honinck, soo men secht, om den mondt te smeeren (niettemin over

negligentie van justitie jegens die van Cambello ende Bonaoe te dol-

leren) souden niet ongeraden achten, t'zal niet alleene hem maer

andre van minder affectie eene spore geven in toecomende d'oprechte

observance van tcontract te vorderen ende naerder t'onswaert te

verplichten.

Volgens de raporten van den oppercoopman Patacqa comporteeren

hun d'inwoonderen van Lohoe, Lessidij ende omleggende eijlanden

seer discreet ende civiel, meerder respect als die van Hittoe d'onse

dragende, doch, naer hun hebben laten ontvallen, sijn soo wel met

Quimelaha Lohoe als Leliattoe niet gedient, ter oorsaeck beducht sij

gemelten Lohoe regoreus ende tot vuijtvoeringe van sijn disseijnen bij

ons de hant sal gebooden worden, t' schijnt, hij de vier hoofden alreedc

wat hart gevallen ende hun te vcrstaen gegeven hadde, voor de needer-

landers een steene woninge wilde doen bouwen, ten eijnde voor de

quaetwillige mochten geprotecteert weesen, dat hun niet al te wel

beviel, doch hebben hun door Patacqua die fantasie vuijt t' hooft doen

stellen ende contentement gegeven, daermeede hun gealtereerde ge-

moederen eenichsints terneeder geseth sijn. Vuijtwijsende d'advijsen

ende beloften van Captn. Laoutt, zoude eerstdaechs in sijne regieringe
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trecken. Gemelten Lohoe is een robuust parsoon, familiaer in zijnen

ommegangh, niet staetsuchtich ofte ambitieus ende sijne conditio meest

met d'onse accordcerende, soodat vastelijck vertrouwen, met sijn par-

soon onsen staet wel sal gedient weesen, dat den tijt leere. Tot

noch toe hebben d'onse in een opgeworpen wooninge aldaer

geresideert, heeft mede begeert, onse huijsinge voor sijne compste niet

veranderen wilden, alsoo van meeninge is ons nevens sijn huijs te quar-

tieren. Wij sullen naer gelegentheijt ende nootwendicheijt van de

affairen ons moeten reguleeren, doch anders geen als een geringe

woninge buijten eenige belastinge van de Compa. laten begrijpen.

Die van Hittoe houden het op den ouden voet gaende ende gebruijc-

ken ons voor den bulleback om het spits aff te bijten, voor desen hebben

wij Zijne Edt. geadvijseert, hoe eenich volck van Memaloa (omdat niet

gepangaijt ende op onse roupinge niet verscheenen waren) hadden

doen in apparentie neemen, waerdoor met Capt. Hittoe en de sijne,

ter oorsake sustineerde, t'aprehendeeren van hun volck door hun be-

steecken waren, in questie stonden, eenige dorpen sijn hiervan gere-

consilieert, maer d' ander persisteeren obstinaet, onder anderen eenen

Tana Hittoemessing "), die in geender manieren tot eenige compositsien

wil verstaen, een persiael ende wrevelmoedich parsoon, die voor deesen

in verscheijden saecken, de Compas. staet raeckende, seer arrogants

ende onverdrachel. sich aengestelt, sonderdat de gelegentheijt toege-

laten heeft denselven over sijne delicten te reprehendeeren, derhalven

salt naer tvertreck van tjacht ende t'vuijtgaen van treegenmousson

noodich weesen, eens derwaerts rucken ende trachten dese wrevel-

moedige bij den hals te vatten, ten eijnde d' andre hoofden, sulcx merc-

kende, van dergelijcke proceduren affgewent en deese actiën conse-

quentelijck niet naerspeelen, notoir bespeuren tusschen de creaturen

van Hittoe ende d' ander pertije van Memalouw een onversoenelijcken

haet ringneert, in vougen tot onderscheijde malen van Halenij aenge-

socht ben om met gewelt tot reedelijckheijt te reduceeren, dat voorals-

noch ontijtlijck achten, daerover de saecke gedefendeert hebben, intrum

hadden die van Memaloue ende omliggende dorpen somwijlen met

eenige borgeren, die daer op de verckensjacht gingen, getracht in rede-

nen te geraecken ende seer over onreedelijck tractament van Capt.

Hittoe ende sijne soonen gedolleert, onder andre daertoe voegende,

dat sij namentl. Hittoe wel de principaelste waren, die secretel. nage-
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len vervoerden ende t'selve hun al te laste geleijt worde, dat aldaer

met oude opgemaecte roers ende musquetten, item verdorven ende ver-

gane cleeden op het mousson tegens nagelen quamen handelen, die

sij de slechte lieden voor een exterordonarie hoogen prijs opdrongen

ende wie sulcx refuseerden, wert door haer mishandelt, invougen niet

anders wenschen souden als hun met de wapenen jegens haer te reven-

geeren, doch waren beducht, den Gouvernr. hem de saecke aentrecken

soudc, met den Gouvernr. hadden geen questie, maer wilden hem

volgens de beswooren contracten in alles gehoorsamen, bewijsende d'

onse dagelijcx meer als ordonnare vruntschap met diergelijcke. t' Ge-

meene peupel van gemelte plaetsen sijn redelijck, maer onder deese

loopen eenige van de principale, dat moetwillighe belhamers sijn, die

wel eens vereijschten gegarbuleert te worden, d'opportuniteijt gedo-

gende, zullen trachten met de minste alternatie dezelve in handen

te becoomen.

Wat aenlangt hare dachten over t' onredelijck tractament van Capt.

Hittoe ende de sijne, gelooven, niet alleen in de vijfthien dorpen oost-

waerts naer Memalou, maer oock in de vijfthien dorpen bij westen naer

de drijbroeders practiseeren ende de lantlieden d'helft, van tgeene

wij voor de nagelen betalen, niet in handen crijgen, daer hun die van

Me[ma]laou schijnen teegen te willen stellen, doch d'ander pr.tije,

waeronder veel heijdenen, in meerder subiectie weesende, en dorven

t' selve niet aenbinden en vastel, vermoeden, weijnige aen Capt. Hittoe

vuijt liefde, maer weleer vuijt louter ontsagh (daertoe onse macht ap-

pliceert) gehoorsaemen. Dat het vervoeren van de nagelen meede ge-

pleecht hebben, is buijten dispuijt prinsipalel. bij de soonen Halenij

ende Cacquialij doch met voorweeten van den ouden, soodat onge-

twijffelt onder dexel van getrouwe corexpondentsie te houden oock

de Compa. aldermeest gefraudeert hebben. Met afflijvicheijt van den

ouden Capit. Hittoe conde in die regeringe wel groote veranderinge

voorvallen. Halenij inmagineert hem door ons (quansuijs jegens sijne

wille) ingedrongen te werden, daer de gemeente beswarelijck toe ver-

staen souden ende oock voor des Compes. verseeckerheijt niet geraden

is. Hem wt sijne actiën seer onredel. ende vermeeten gevonden, door

eervarentheijt als onderrechtinge van d'onse soo evidente kenisse van

des Compas. gelegentheijt becomen heeft, dat Zijne Edt. sich daerover

verwonderen soude ende sijnen handel daernaer meest rechtct, enfijn
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die van Hittoe en zijn nergens naer onse fijdeelste bontgenooten, maer
practiseeren nacht ende dach, hoe onse onderdanen onder d'een off d'

ander geinventeert pretecxt tot hun trecken moogen, onlangs aen die

van Asselolo gebleecken, waervan Halenij mede den principalen auteur

houden, doch sijn weeder als vooren door ons tot subiectie gestatueert

ende echter ist nodich, veel misslagen onder semulatie door de vingeren

gesien worden.

Die van Larique, welcke voor deesen gerebelieert waren, hebben

onlangs de principale in competent getal aen t'casteel geconvoceert

ende haren gedanen eet van getrouwicheijt aen den Neederlantschen

staet ten overstaen van den landraet doen renoveeren. Een oranghquaij

Lucepa ^) van Laricque was met ontrent hondert sielen op Ourien ge-

trocken, doch hebben hem a l'inprovisto met sijn gevolch door 50 a 60

Neederlantsche soldaten ende sooveel natureele Amboijneesen doen

van daer lichten ende weder op Laricque herstelt, houdende den prin-

cipalen eenigen tijt in apparentie, doch op t' voorspreecken van onsen

landtraet, die hun als borgen voor sijn fideliteijt constitueerde, hem
van sijne detentie ontslagen, ongetwijfelt off sullen hun naer deesen

wel comporteeren. Sonderling reguard moet continuelijck op gemelte

Laricque gehouden worden, alsoo een van de abundantste nagel-

plaetsen deser quartiren is, behalven dat met ontelbaer getal jonge

boomen geplant genoechel. in tijden van troubelen voor onsen staet

can verseeckert ende in possesie geproserveert worden.

Op de dachten weegen onredelijck tractament van de Tarnatanen,

door die van Amblauw ons gedaen, hadden aen de soldaten (onse

residenten aldaer) geordonneert de Tarnatanen, soo daer eenige inso-

lentien voornamen te pleegen, haer den strant te verbieden, item aen

d' inwoonderen van Amblauw geen contrebutie aen deselve te fineeren,

op peene eerstdaechs meede derwaerts comen ende ons t' dubbel mede

opbrengen zouden, t' Seedert dese ordere hebben van daer door t'

onstuijmich weer niets vernoemen, nochtans bespeuren vuijt de voor-

gemelte missive van Capt. Laout, die van Amblauw hun jegens zijn

volck gestelt hadden, wijders versoect een brieff van credentie om

daerbij te vertoonen, t'gemelt eijlandt aen den Coninck als onder-

danen toegestaen wort ende sustineert, van voortijden is, hoewel voor

deesen daervan niet gehandelt hebben ende nietjegenstaende t'selve

van geringe enporte voor de Compa. niet als lasten sonder eenige
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commoditeijten als clijne quantiteijt clappesolij ende dergel. geeft, ist

echter niet geraden van de competente gerechticheijt te desisteren,

maer hebben geproiecteert (als ons veel met praetjens doen) hem met

een pampier te betalen, ongetwijffelt seer moeten geaffronteert v^^eesen,

want om geringe oorsaecken capt. laut niet lichtvardich clagen sal,

watter van is, openbare ons den tijt. De Christenonderdanen in de

eijlanden Uleasser, Omma, Nosselauw mitsgaders de dorpen, ontrent

het casteel geleegen, comporteeren hun in onderlinge plicht jegens

onsen staet trouw ende gewillich, veel rebelsuchtige sijn de jongste

onderhandelinge met Quitchil Alij ingebonden ende met aensienlijck-

heijt gebreijdelt, merckende, dat selfs desulcke, die hun altijt gevoert

ende hoope van assistentie gegeven hadden, nu beswarelijck haren

staet vermogen te deffendeeren. d'Almoogende conserveere haer

langhe in schuldigen plicht ende verbinde de gemoederen met onder-

danicheijt t' onswaerts.

Wij en twijffelen niet, off die vuijt den landraet sullen sijne Edt.

neevens deesen bij hare missive versoecken, op haer voorgestelde

pointen hebben behoorlijck geleth ende, sooveel de gerechticheijt van

haer versoeck toegelaten heeft, oock satisfactie gedaen, t' is een natie,

die sonderlinge moet gegouverneert worden, somtijts met soete mid-

delen ende oock wel met scharpe spooren verscheijden bereeden

worden.

Erenstlijck hebben d'aenplantinge ende culture van alderhande

vruchtgeevende maer insonderheijt nagelboomen in de respective

eijlanden ende omliggende dorpen van onse cristenonderdanen ge-

voirdert, die t' selve prompt in twerck gestelt ende naer hun rapporten

t' lant met grooten nomber aireede besaeijt is, die jaerlijcx zullen doen

multepliceeren. Ongetwijfelt eenige aenstaende jaren van derselver

comoditeijten goede quantiteijt te verwachten hebben. Wij hebben

voorgenoomen corts naer deesen personelijck op alle de dorpen te gaen

ende desselffs plantagie te visiteeren, specialelijck wort ons t' abundant

accressement ende bequame gelegentheijt van Lelleboij aengedragen,

die naer d'apparentien booven d'ander vuijtmunten ende in corten

tijt wel hondert bhaaren vuijtleeveren sal behalven de jonge boomen,

die van tijt tot tijt toeneemen. d'Almoogende geeve daertoe sijnen

zeegen, t' schijnt, de mooren beginnen te mereken, te wat eijnde

gemelte culture gepromoveert wort. Door des Compes. lijffeygene
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connen daerin niet advanceren. Schijnt, selfs onder d'Ambonneesen

ijder de weetenschap om die behoorlijck te hanthaven niet gemeen is.

Belangende t' gewasch van de nagelen, vertoont sich in verscheijden

quartieren redelijck abundant, met goede apparentien meerder quan-

titeijt als dit loopende jaer becoomen sullen, soo maer tijtlijck met

contanten en geeijschte cleeden volgens bijgaende lijste van costij ge-

provideert worden, vier kisten off 32000 ra, in spetie sullen voorts tot

incoop van de vruchten dienen gesonden, dienen gansch weijnich ende

anders geen, als van de custdoucken, op Lohoe ingetrocken wort.

Hebben tot vervoich van den handel, t'voorleeden jaer sijn extra-

ordonarie becrompen ende ter nauwer noot met lossen ende borgen in

spetie ons connen redden, daerop sijne Edt, gelieve ordere te stellen,

t' is eenen crancken troost, d' Heer van Diemen ons recommandeert,

met tgeene hebben, ons behelpen moeten, alsoo hier soo weijnich als

andere plaetsen sonder geit te coopen valt, ons op de burgerije, die van

contanten vuijtgeput sijn, geensints verlaten moogen, bij secours van

t' geene capt, Heindrick Lievens ende andre alhier getrocken, item

afftreck in de cleeden vinden ons noch redelijck van Nederlants paija-

ment geprovideert, wij hebben t'selve soo spaersaem gemenageert

ende ons met d'effecten van de Compa. gercddert, als eenichsints

practisabel wert, Persisteerende bij onse voorgaende, dat ingevalle ons

den intrest van 14 a 16000 ra, een jaer gedogen, van goede sorteringe

cleeden, rijs ende andere nootwendicheeden versien, deselve in repu-

tatie gehouden ende voor geenen vijlen prijs vuijtgecladt, maer hun

liberael contanten voor hunne nagelen in betalinge geaccordeert

worden, segge niet alleen onse maer meerder somme comptanten met

goede ordere can ende sal ingetrocken worden. Om daervan t'vol-

coomen effect te belangen gelieve sijne Ed, costij in conformite van

tgeemanieerde placcaet aen particulire niet toe te staen, eenige cleeden

herrewaerts over gebracht worden. Van onser sijde sullen alhier vigi-

lant reguart doen houden ende trachten te prevenieeren, ten eijnde

soowel de Neederlanders ingeseetene, als de maleijers, Maccassaren

ende andere estrangiers buijten geslooten, de benefitie van den handel

alleen aen de Compa, devolveren mach. Wat schadelijcke concequen-

tien t'selve veele jaren herrewaerts geoppereert heeft, is sijne Edt.

genochsaem bewust, eenigen wech ende middel, waerdoor de sware

lasten verHcht ende des Compes negotie als voor deesen nootsaecke-
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lijck moet gereformeert worden, Tis ongetwijffelt, off sullen dit loo-

pende jaer weeder van de vremde Hollanders ende ondercruijpers, soo

om de nagelen als tot venten harer cleeden, slaven ende andere cleijni-

cheeden ontrent deese eijlanden versocht verorden, doch wï] moeten

ende sullen deselve met alle vermoogen tegenstaen, trachten vuijt te

roijen ende, als in onse voorige gesustineert, niemant toeganck ge-

dogen, t' ware dan wie het oock zoude moogen wesen, Maccassaren,

Mallaijen, Javanen etca. Hiertoe sullen tot Mocha ende Suratte noch

gelijck als deselve een vaerdich jacht dienen toegevoucht.

Dat U Edt. sustineert, met jachten daerin niet en can teweege ge-

bracht werden ende dat hetselve veele jaren vruchteloos onderleijt is,

ben in deesen van contrarie oppinie ende sustineere, sonder behulp

van de jachten tot affbreuck van den vijandt niet met advance can

geattenteert worden, maer wanneer deselve als voor deesen ontrent

t'casteel gantsche moussonnen gehouden worden, conden den vijant

in tcruijssen geen affbreuck doen, derhalven Zijne Edt. ons t' gesochte

secours soo vrouch gelieve toe te schicken, dat daerbij tijtelijck tot

protexie van de corcorren, die voornemen in teerste van tsaijsoen vuijt

te setten, moogen gedient weesen, geen middelen ende practijcken

dienen onversocht te blijven om gemelte schadelijcke ondercruijpers

van hier te diverteeren, als wij meede wel vastel, ons verseeckeren

moogen, deselve, nietjeegenstaende bij Capt. Laut t' acces ontseijt ende

voor openbare vijanden geexposeert sijn, ende haerre creaturen wel

gundeerf*) ende geaffecioneerde op deese respectijve plaetsen over-

gebleven ende ist mogelijck secretelijck voor ons verdonckeren zullen,

waervan die van Cambello de minste niet en presumeeren, hierjeegens

hebben wij voorgenoomen een premia in te stellen, dat desulcke, die

een jonck van vremdelingen aenwijst, daervoor 50 ra. ende, soo die

met het volck in handen becoomen, hondert ra, genieten sal soowel

onse natureelen Amboineesen als die van Ceram ende despenderende

eijlanden, selfs onses bedunckens eenigen middel om tot ons voor-

neemen te geraecken ende haer te incorpureeren, want deese lieden,

gelijck men gemenelijck voor een spreeckwoort gebruijct, den duijvel

om geit dienen zouden, de Compa. zal hun daermeede dienen voor

eenigen tijt te troosten, daeraen 800 a duijsent ra. gegasteert ende de

nagelen sooveel dierder comen te staen, (Godt den voorsten), twijffelen

aen het goede succes niet.
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Wat merckelycke advance de Compa. daervuijt trecken sal, neemen

niet voor bij deesen specialelyck t'ontleeden, maer allenel. in tcorte

aen te wijsen, dat niet allene de nagelen van Amboijna en Ceram in

onse handen vallen, maer daerenbooven den afftreck ende consumtsie in

onse manguefecture met voortreffelycke advancen vuijt die quartiren,

als namentlijck Lohoe, Lessidij, Cambello, de gantsche Cust van Ceram
oostwaert, Bouro, Manipe, Kelang, Atteboute, Lessebatte, Banaoe, ja

tot Xoula gesamentl. Machumetisten ende behouftige, oock prodige

gepeupuleerde plaetsen nootsaeckel. ons meede toecoomen sullen,

daermeede een groot gedeelte in de lasten van Amboina met d'over-

Vi^inst van den handel can gevonden worden, t' welck nu van de gemelte

vremdelingen aen haer getrocken is, sonderdat weegen de Compa.

eenigen tijt harrewaerts ijets daervan genooten is. Lohoe heeft dit

loopende jaer de quantiteijt van 140000 Ib. nagelen geleevert, suijver

drooch ende wel geconditioneert, dooch hebben t' sij dan door oneer-

varenheijt van den coopman ofte malite van den weeger aldaer de

lacasie vrij swaer ende ontrent ses pr. cento bevonden, d'excussie heeft

op de datsingh genoomen, dat denselven veroudert ende vuijtgesleeten

was. Wij houden het daervoor, goede kennisse bij d'onse gemancqueert

heeft, den Coninck in Tarnate hadde aen den Gouverneur Loodenstijn

geinsisteert om aldaer met een neederlantsche balance te moogen

weegen ende wij en connen t'selve bij die van Lohoe niet in trijn

brengen off obtineeren, echter hebben den coopman Patacqua belast

met d'aencompste van den Kimelaha Lohoe t'onderleggen om het

gewicht ofte datsing onder hem te houden, doch bij mancquement

t'wijffelen niet, off sal met het gewicht ruijmer als vooren vuijtcoomen,

alsoo gemelte Patacqua jegens deselve sijn gerechticheijt wel dorst

maintineeren ende oock van hem verstaen willen. Veele is daeraen

geleegen, die hem naer der lieden conditie een weijnich weet te buijgen,

daer aen d'ander sijde bij mancquement van kenisse de generaliteijt

veeltijts intrest lijt.

Wij hebben meede achtervolgende sijne Ed. recommandatie op trege-

lement van d'oncosten gclett ende deselve naeder geexamineert. Con-

form de rolle, hierneevens gaende, vinden t' guarnisoen alhier jegen-

woordich te bestaen in 342 blancke coppen, 57 naturele, schoolmeesters

ende slaven, voor deesen op tractament gestelt, t' samen weesende
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399 coppen, welcke des Compes. gagie, die conform gemelte roUe

maentlyck bedragen aen de cant van ƒ 6000- t' welck voor 12 maenden

is ƒ 72000.

Item derselver rantsoenen onbegrepen ƒ 33000.

d' oncosten van de guarnisoenen, sijnde in de consumptien

van cruijt, loot, lont ,medicamenten, pleijsterdoeck, was,

olij, rijs, montcosten ende cleedinge voor de slaven mits-

gaders eenige exterordinarie gastes en connen naer ge-

danen overslach, d'een maent minder, dander meerder,

onder 1500 gul. beswaerlijck getuijcht worden, t'welck

voor 12 maenden bedraecht ƒ 18000.

Oncosten van fortificatie, waerin gecompendeert ende

maentlijck getrocken worden t' loon voor t' getal van meer

als 200 slaven, die dachl. aen tfort ende andere wercken

gebruijct worden, getacxseert, ten respecte t'aenpart

t' geene d' Engelsen (voor deesen) daerin dragen mosten

a j,4 ra. van 8en daechs benevens plancken, hout ende iser-

werck, spijckers als andersints, t' welck smaents door den

anderen volgens especificatie bedracht 2200 gulden voor

twaelf maenden ƒ 26400.

T' hospitael ende tractement van desulcken bedraecht

maentlijck 190 gul, voor 12 maenden ƒ 2180.

Schenckage aen degeene, die eenige extraordinaris dien-

sten gedaen ofte andersins erkennis verdient hebben door

den anderen voor 12 maenden, daerop geen reecke. trecken

connen, oncosten van de scheepen ende cruijsende jachten,

bestaende int t' geene t' volck, daerop varende, op reecke,

verstreckt, divers reparatie ende andre nootwendicheden

en sullen niet vuijttrecken, ten respecte d'een jaer d'

ander meer als helft ontschiet

T' samen geaddeert beloopt ƒ 151.580

Daerbij schenckagie als eenige extraordinarie gastes, waerop geen

vaste reecke, maecken connen, de generale ongelden van Amboinas

ommeslach op 155000 gulden calculeeren, exept t' geene ten behoeve

van de gaende als coomende schepen gegasteert wort. Serieuselijck

hebben op de voorgemelte spetie van oncosten acht genoomen, punc-



10 September 1629 1793

tuelijck gerevideert ende van soodanigen qualiteijt geextimeert, dat

in deselve weijnich meer sal connen besneeden worden, t' guarnisoen

bestaande in 342 blancke coppen, en mach vooreerst niet vermindert,

invougen derselver gagies conform hun verbant, item de rantsoenen,

volges de lijste sijnde fl. 123000, moeten nootsaecklijck betaelt ende

vuijtgereijct worden. Wat d' oncosten van guarnesoenen ende rantsoen

belangt, zoude daerin noch wel ijts connen gevonden, soo alle t' gene,

dat tot hemselve vereijscht ende gedistribueert, met somwijlen meer

als 100 pr. cento gecargeert worde. d'Oncosten van fortificatien sijn

jaerlijcx anders niet als pr. forma ingebracht ende des Compa. over-

winst in den handel daerby vergroot, soodat de reparatien van de

forten niet booven 4 a 5000 gl. belopen, de rest (als vooren geseijt)

tot loon van de slaven in reckeninge gepasseert is. De dispensis van

thospitael connen mede niet gemindert, geen schenckagien zullen on-

gemeriteert gedaen, d' ongelden ende reperatie van de scheepen sullen

soo matich reguleren, dat daeraen niet prodigo, maer t' geene noodich

vereijscht wort, laten verstrecken sullen. Bij deesen overslach zal sijne

Edt. verneemen, wat soulaes in de lasten van Amboijna vermoogen

ende wij bespeuren, Sijne Ed. derselver oncosten met d' incompst van

tlandt ende advance in den handel garen balanceeren ende den anderen

tegenslaen zouden, waervan tot noch toe hun cleijne apparentien ver-

thoont hebben, de principale obstaculen sijn, dat op ons arrivement

deeser quartieren t' gantsche landt in troubelen vonden, dat in plaets

de voorige niet alleene met d'advance van custdoecken gesecundeert

ende goede quantiteijt nagelen tot retour obtineerden, wij in teegendeel

de lasten van den oorlogh hebben moeten supporteeren, met goede

oogen aensiende, estrangers t' landt overvloet van cleeden toevoerden,

ons van de vruchten frauderen, behalven dat het surplus (waer dese

quidams hun niet dorsten vertrouwen) ende plaetsen, die onder t'

neederlants governement sorterden, door d'ingesetene borgeren van

costij als hier met nootwendicheijt tot vijlen prijs oock rijcklijck ver-

sien worden, in vougen door de Compa. mits als t'geene door de

oncosten van guarnisoenen, forteficatien, verstrecte rantsoenen, gages

benevens clijne vertieringe in cleeden ingetrocken wert, haer heeft

moeten behelpen ende met haer eijgen vet bedroopen. Wij sullen met

het changement, soo op tverbot t' geene Zijne Ed. op den p.ticulieren

handel gedaen, item met het succes van de jongste handelinge, dit

113
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loopende jaer verneemen, wat redres de Compa. in haer requisit sustent

geobtineert heeft, desselffs handelinge met verbeteringe (bij vooraen-

geweesen middelen) onder vigulante opsicht sorchvuldich ende soo

spaersaem mesnageeren, dat vertrouwen, de Compa, daerbij mercke-

lijck secours ende sijne Edt. ondervinden sal, onsen ijver daerin niet

gemancqueert heeft.

Wij hadden van Aderiaen de Massenaer ende Johan Storm, borgeren

alhier, (op hun versoeck) p.tije rijs met het fergat Suratte naer Hittoe

off Lohoe te bringen onder belofte, voor gemelten rijs, nagelen handelen

ofte bij manquement de realen in spetie, daervan procedeerende, aen de

respectivc cooplieden in handen laten zouden om ons daermede in den

opcoop van de vruchten te dienen, welck gemelt jacht den Hen Junijo

passo. van Hittoe herwaerts aengekeert, tot noch toe niet vernoomen

is. Wij vermoeden, dat wel costij mocht aengecomen weesen. Vuijt

rapporten van d'onse (op Ourien residerende) verstaen, dito fargat

tusschen de broers ten ancker vernomen was, soodat geen noot om te

verdrijven hadden, want van daer (soo de baeij van tCasteel niet

crijgen) voor de wint de reede van Cambele ofte Manipe hadden moo-

gen beseijlen. Dit verdrijven gaet vast van jaer tot jaer in swanck,

sonderdat d'overicheijt daerover gereprehendeert worden, daerom ap-

parent oock te minder devoir doen, wij sijn bij t'missen van do. fergat

eenichsins gedescomodeert, alsoo geprojecteert hadden t'selve met

het vuijtgaen van tregenmousson naer de Cust van Ceram om sagou

te seinden, hadden mede op do. fergat om dese reijse te doen gestelt

eenen Jacob Hovenaer'^), geweesen coopman op Laricque, dewelcke

hem aldaer in bedieninge niet wel gecomporteert, op sijne administratie

aen de cant van ra. 400 ten achteren compt, vuijtgesondert eenige

schulden (die buijten onsc ordere vuijtgebrocht) in zijne boecken ge-

bracht ende bij eenige aengeweesen debiteurs niet geaccepteert, maer

ontkent worden. In gevalle (als niet en twijfele) costij aengecomen

ware, gelieve Sijne Ed. in memorie te houden, gemelten Hovenaer met

den eersten herrewaerts overgesonden worde om weegen zijne admi-

nisteratie naerder bewijs ende reliqua te doen, de peningen, die buijten

ordere vuijtgestelt sijn, selfs te manen ende op te beuren, ten eijnde

de Compa. voor schade bewaert blijve.

Sijn meede weder met t' schip den Arent ende Mouritsius twe sol-

daten vuijt het guarnesoen alhier costij verloopen, namentl. Daniel van
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Dooremael *') ende Pieter de Moor '), als hier merckelijcke somma aen

de borgeren gelicht ende om hun gedesbaucheert leven te voeden hun
met groote schulden beladen vinden, trachten alsoo den dans t' ont-

springen ende d' goede lieden t' hare te ontdragen, t' schijnt, deese

eervergeete fusitiven eens exemplaerlijck daerover sullen dienen ge-

corigeert, ofte anders ist gesien, dese actiën erger consequenticn

oppereren sullen. Is met Mouritius meede costij verloopen een inlant-

sche vrouwe genaemt Sara, getroude huisvrouw van eenen Jacob Cor-

nelisz. ^) soldaet, alhier guarnisoen houdende, wij presumeeren door

d'ondertrouwde vrouwe van den contstapel Jan Janssen van Veen-

huijsen ') gedesbauchieert is. Sijne Ed, gelieve daernaer eens te laten

verneemen ende deselve bij gelegentheijt terugge seijnden. Als in onse

voorige missive sijne Edt. geadvijseert, hebben alle de nieuwe wercken

tot nader vuijtgestelt, den begonnen thooren hebbe, soo hooch t' gebent

stondt, met een plat laten optrecken. Wij sullen d'oncosten van de

wercken sooveel excuseeren, als mogelijck is, zullen echter genoot-

saeckt weesen, eerstdaechs (ten respecte sijne Ed. tot het bouwen van

een steenen kerck voor alsnoch niet resolveeren kan) met d' inwoon-

deren hulp een do. van hout ende gabbegabbe doen begrijpen, alsoo de

jegenwoordige niet langer connen staende houden, apparent d' een ofte

d' ander tijt eenich ongeluck ons toecomen mochte, doch sullen t' selve

tot het westemousson ende de comste van de schepen costij laten

aenstaen.

Volgens ingesloten quitancie sal zijn Edt. vernemen, hoe met Sansio

de los Consilos '"^j (bij advijs van den raet) geaccordeert sijn, in vougen

t' samen de ra. 200 door sijne Ed. geordonneert op reckeninge te be-

talen, hem met een goude ketting weerdich ra. 260 wegen sijne pre-

tentie ten laste van de Compa. intgeheel geleijt ende gedesisteert heeft.

(De volgende 4 alinea's zijn afgedrukt Zending VI. p. 80—83. Daar te

lezen p. 81 r. 4 v.o. voor ,,grontslag " ,,gront ", in te voegen p. 82 r. 16

v.o. tusschen ,,tot" en „heijlsame " „onse", te lezen r. 12 v.o. voor „een"

„ende", invoegen p. 83 r. 6 v.b. tusschen ,,duijvelsche" en „superstitie"

„heijdensche". De eerste dezer alinea's en een deel van de vierde zijn

ook afgedrukt Bouwstoffen II. p. 148— 150. Daar is ook te vinden het

begin van de 5e alinea. Te lezen p. 149 r. 17 voor „was" ,,waren", p. 150

r. 7 voor „ware " ,,wort ". Na ,,natie vuijt ontstaen " volgt:) soude eenigen

middel derselver staet in deese quartieren te vesten ende jegens quaet-
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willige machenatien crachtiger te connen bestaen, doch tis sulcx, dit

Godtlijck werck een a twee dinaien de behoorlijcke vruchten beswaer-

lijck verlangen connen, ten respecte (als zijne Ed, wel bewust sij)

gemelte plaetsen verre van den anderen gescheijden liggen, in vougen

soo sijn Ed, bij het jongste cecours vuijt t' patriam eenige predicanten

toegecomen waren, gelieve, ons een ijverich ende Godtsalich man mach

toegesonden worden om daer (als in andere diensten) te employeren,

Den predicant Machiel Clarenbeecq tracht vlijtich sich in de Maleijsche

tale te oeffenen. Bij gelegentheijt sullen hem ter gedistineerder plaetse

schicken, t'welcke gesien is, t'arrivement van de eerste schepen van

costij herrewaerts over sal aenloopen,

D' inwoonderen van Mhau, Mahumetisten op teijlant Uleasser, had-

den onlangs door Capt. Hittoe alsmede door eenige principale hoofden

van tgemelte eijlandt ons doen aensoecken protexie jegens den Tar-

nataen ende adherenten oppressie, onder conditie hun als onderdanen

den Nederlantschen staet verplichten, continuerl. met een corcorre

dienst presteren ende roijen wilde, doch hebben om wichtige conside-

ratien t' selve affgeslagen, gemelte van Mahu hebben hun voor dcesen,

ten tijde sijne Ed. vuijt Banda van de conquesten wederkeren [de]

aen tcasteel alhier de generale beschrijvinge gedaen, nevens die van

Iha hun als bontgenooten geexposeert ende gepromi teert op tbegeeren

van den Gouverneur met denselven te roijen, nietjegenstaende nevens

andre verscheijden malen genodicht, nooijt gecompareert, maer ge-

noechsaem den spot daermede gedreven hebben, t' sijn gealieerde, soo

lange onse assistentie hun vereijscht, maer soo haest connen op haer

eijgen vermogen niet bestaen, off slaen daer met een been naer. Wij

vraechden Capt. Hittoe, wat hij als een eervaren parsoon ons daerin

raden soude, dat men die volgens comptract voor deesen hun verbonden

hadden met den Gouverneur te pangaien ende t'selve, als hem wel

bekent ware, nooijt effect gesorteert was, nu oock billich ware deselve

te beschermen ofte niet, sijn schouderen optreckende, antwoorde can-

dati gouvernador, doch echter hem dienden, dergelijcke lichtveerdige

parsoonen nu nochte naer deesen niet van meninge waren te doen

assisteeren, want t'waren rechtvaerdige straffen, die Godt door de

handen van andre over haer bestierde ter oorsaecke haer ongetrouw-

heijt, protesteerde oock naer deesen alle van soodanige genegentheeden

ende desulcke, die haer jegens de contracten vergrepen, niet alleene
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alle protexie aff te snijden, maer hun ruijne, sooveel mogelijck waer,

te procureren, daerover hem een ijgelijck wachten ende voor gewaer-

schout mocht houden. Onse macht hier te lande was naest Godt bastant

alle quaetwillige onder te bringen, d' Onse vuijt den landraet behaech-

de dese refutatie wel ende Capt. Hittoe deder: benaer ") toe, intrim

houden t'ooch daerop, dat de Ternatanen hun niet vuijtroijen ofte

ver^'oeren, maer ontblooten hun meest van alle middelen, t' Sal de

Tarnatanen hier te lande een slechte renomme, testament ende ge-

dachtenisse erven.

Den 18en passado sijn van hier steelsgewijse geruimt een Quitsil

Lapatij ^^) ende medecomplicen, Boutonders, over eenigen tijt deese

plaetse te handelen aengecomen, hebbende bij gelegentheijt corespon-

dentie met veele ingesetene, so burgers, vrouwen ende insonderheijt

met die van haer natie gehouden. Gemelte Boutonders hun soo verre

verstout hebbende eenige derselver onder solemnele coniuratie te dcs-

bauchieeren met haer te verloopen, alles, dat becomen conden van

slaven, juwelen mede te voeren ende haer wettelijcke mannen te ver-

voeren, waervan tot onsen leetweesen ten dele doch t' volcomen con-

cept niet belangt hebben ende nietjegenstaende gemelte conspiratie

langer als ses weecken onder hun secretelijck bewaert, eerst met hun

affscheijt naer middernacht daervan lucht bequamen, invoegen hun

soo naer op de hielen gecomen, dat twe van hare complicien, Bouton-

ders, by den hals cregen ende vermoeden, den meesten part van de

geconspireerde aen landt gebleeven sijn, dewelcke hun nu bedeckt

houden, echter drij getroude vrouwen, vijff slaven, eenige comptanten

ende juwelen medegenomen hebben, sijnde een van de gemelte vrouwen

slaven, vermidts den tijt hun te cort viel, staen blijven, die ons in

handen gecomen sijn. Wij deden deselve met twe gemonteerde tingans

ende andere vaertuijch vervolgen, doch, vermits goede ende bequame

wint tot hun behulp hadden, hebben niet opgedaen. Wij commiteerdc

prompt een troupe volck naer Hittoe om eenige Boutonders (daer

residerende) te verseckeren ende herrewaerts te brengen, maer, van

de conspiratie wetenschap hebbende, waren in tbos gevlucht. Den Capt,

ende fiscael versochten aen de hoofden van Hittoe om deselve te doen

opsoecken, maer creegen ter antworde al hunne genegentheijt t'ons-

waerts, sij t' selve niet doen en conde, enfin deese moorse roovers en

practiseeren anders niet, dan hoe d' onse hare slaven ende andersins,
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die selfs te coopen veijlen, weder ontvremden moogen, t' welck lange

jaren tot merckelijcke schade van onse ingesetene gepleecht hebben.

Deese becomen vagebonden ende vervoerders namentl. twe sijn alhier

bij sententie gecondemneert, dienvolgende met de coorde gestraft, der-

halven Zijne Edt. gelieve in memorie te houden, off t' selve in Boutton

eenige onlusten causeren mocht, onse passeerende schepen daervan

ordere te geeven, ten eijnde pr. faultc van wetenschap geen onver-

wachte attentaten op deselve voornemen off eenig volck becomen

mochten. Wij hebben aen den Coninck van Boutton met dit jacht ge-

adviseert, als Zijne Ed. vuijt copia incluijs gelieve te sien, hoe dese

roverije verstaen ende wat referatie daerop volgen sal, vertrouwen,

zijne Ed. door d'overicheijt van dit fergat eerder als wij verneemen

sullen. Intrum hebben voorgenomen geene Boutonders vooreerst alhier

te gedoogen, maer, waer die becomen connen, vast te houden, want het

sijn niet anders als pr.tije cale, berooijde landloopers, die vuijt Macas-

ser ende die eijlanden herewaerts overcoomen om aen den cost te

geraecken, trachten niet allene onse burgerie haer echtevrouwen te

onteeren, alles, dat becomen, aen te cost leggen, maer voor een aff-

scheijt groot nomber slaven ende dat voorder meedesleepen connen,

vuijt het landt voeren. Wij sijn van gevoelen, de Boutonders, Maccas-

saren, noch van eenige van die prefedieuse Mooren ons eenich goet in

de quartieren van Amboijna ofte Banda wercken, anders als dat eerste-

lijcken voor hare cleijnicheden de gemeente van hare comptanten vuijt-

putten, sooveel voordeel trecken, als daervan becomen connen tot een

vuijtvaert, de lieden t'overige ontrou ende maer bij voorvallende oc-

casie wel meerder quaet onderleggen souden.

Hierneevens gaen meede copien van genomen resolutie, bij resump-

tie sal sijne Ed. daerbij t' principale gepasseerde deser quartieren ver-

neemen.

Deese dusverre geschreven sijnde, arriveren aen tcasteel den Kime-

laha Lohoe ende Calembatte, van dewelcke bij onderlinge discoerssen

vcrnoomen (doch disputabel vuijt apparentien), t'vertreek van Capt.

laout noch niet gesien was, onvermindert voorgeeft, eerstdaechs, als

vooren gemelt, naar Bouro aen Tommelau ende soo voorts naer Bouton

pangaijen wilde, echter eenige van de macquiaense corcorren t' ver-

treek geadvoijeert, affirmeerende, als wij geoppinieert hadden, toch op

den toecomenden tol van de nagelen geworpen heeft, ondersochten
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voort, wat obstaculen voorgevallen waren, gemelten Kimelaha in zijne

regeringe op Lohoe niet compareerde, daerop ter antwoorde diende,

volgens haer manire reprosiabel waer, dat de mindere offitcieren (als

hij eene waer) haren Coninck (soo hem noemden) verlaten souden,

voor ende aleer daertoe van hem gevoirdert wert, was van intentie nu

directelyck om alle sijn volck ende meubelen naer Manipe te varen

ende alsdan op Lohoe te comen resideeren. Wij vernamen, dat hij Capt.

laut liever van achterenals van vooren sien, ter oorsaecke schijnt, haer

prebenden vrij dapper besnoijt, rapporteerden wijders, aen Manipe

ende Erang cleijne quantiteijt nagelen rijp ende meest leverbaer wae-

ren, derhalven Patacqa geordonneert hebben gesamentlijck naer Ma-

nipe te varen ende daernaer t' inquireeren. Wattcr soo van teene als

het andre volgen wil, sal den tijt vertoonen. Calmbatta, dien benevens

Lileatoe naer Ternata t' vertrecken geordonneert sij, heeft ons alhier

geexibieert seeckere missive des Conincx, onlancx vuijt Tarnata be-

comen, waervan den inhout zijne Edt. hierneevens seijnden. Wij hebben

gemelte Calmbatte, sooveel van tgeene zijne Mag. daerbij requireerde,

te recht geholpen, als vermogen hebben, t' Schijnt, den Coninck Hamsia

niet wel bevalt, sijne tracte, t' voorleden jaer op sijne onderdanen ge-

daen, niet voldaen is ende met een onstuijmich gemoet voorneemt met

d'onse in naerder reeckeninge te treden, t' ware te wenschen, de be-

talinge soo prompt als de liquidatie volgen wilde, eenen wel lijdende

de stadthouders ende andere hoofden den Coninck bij den neus te

neemen ende roijael tractament daervan ende voldoen hem met reecke-

ningen. Vuijt gemelte missive sal Sijne Ed. wijders verstaen, hoc den

Coninck t' gehandelde deser quartieren voor goet approbeert ende oock

op pene van corpuleere corectie de p.fecte observance beveelt.

Derhalven mede niet en willen versuijmen sijne Ed. andermael in

memorie te geeven, dat noch, soo tijtelijck als eenichsins doenelijck is,

met drij vaerdige jachten tot weringe van de vremdelingen, item van

comptanten, geeijste cleeden ende andre nootwendichheeden moogen

geassisteert worden, off t' wert gesien, daerbij in vervolch van den

handel sullen vercort weesen, pr. advijs.

Volgens t' versoeck van den Gouverneur Lodestijn hebben alhier

ontrent 60000 stucx dackpannen doen maecken. Zijne Ed. gelieve te ge-

dencken, soo eenich schip pr, via d' Amboijna naer Ternate gedespe-
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cheert, bewaert worden, van vloersteenen zullen geen vermogen te

seijnden.

Wij hadden niet getwijffelt, off zouden meerder quantiteijt nagelen

voor t' vertreck van dit fergat ontfangen, doch t' schijnt, de moorsche

supperstitien daer verhinderinge in gedaen hebben, niet meer als vol-

gens factura 6085 Ib. nagelen, costtende ƒ 1769-14-, met dese desphes-

cie costij gaen, waermede ons nevens t' voor deesen toegesonden sullen

moeten contenteeren onder esperance, t'aenstaende jaer (alle onge-

lucken vuijtgesondert) abundanter retour U Ed. sullen vermogen toe

te seijnden, dat Godt geve. Wat voorder den handel als getrocken

peningen belangt, advijseren nevens deesen aen d' Heer Antho. van

Diemen, die ons reffereren. Sijne Ed. gelieve onse voorige gerecomman-

deerde particuliere saecken in memorie te houden, daervan te dispo-

neeren ende sijne Ed. intentie te doen verstaen, opdat ons dienvolgende

te reguleeren hadden.

Voor het sluijten deeser verscheijnen alhier enige gecommiteerde

vuijt den kerckenraet deser plaetse, met dewelcke eenige dagen geleden

geconfereert, tot haer devoir vermaent, d'onderlinge lieffde ende

eenicheijt ten hoochsten gerecommandeert, op pene de quatwillige

bijwegen van authoriteijt daertoe dwingen zoude, aen ons behandigende

seckere missive, nevensgaende, aen den kerckenraet costij geaddresseert,

doende voorder relas vuijt den naem van gemelte colegie, hoe op ge-

dane waerschouwinge, haere eerw. met sonderlingen aendacht gelet

ende met Christelijcken ijver bevoirdert, verstaen wert een rechtmach-

tige ende gefondeerde saecke te weesen, dienvolgende met den anderen

vereenicht ende gereconsileert waren, in vougen de liefde van mede-

broederen in den wijngaert des Heeren aldaer in volcomen vigeur soude

bloijen, mitsgaders dat ijder in sijn beroep soodanigen vlijt betoonen,

de hooch gerecommanderde particulire visiten ende aenspraecken onder

de naturellen (als een gantsch requisiten saeck) soo ernstlijck ter

handt neemen wilden, dat daerbij hare consientie jegens Godt bevrijden,

de politicque overicheijt ende de gemeente een welgevallen ende vol-

comen contentement geven zouden. Wasser ijts gepasseert, t' welck de

dinaren des woorts qualijck betaemden, t' waren menschen met dier-

gelijcke daerbeneffens, mede verseeckerende, t' geliefde ons sijne Ed.

dienaengaende te indiceeren, bij dien oock reverentelijck biddende Zijn

Ed. soo quaden gevoelen van haren wandel niet te hebben, als van
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quaetwillige lichtvacrdich tot haer naerdeel ende desreputatie gesaijt

wert. Sij en waren desulcke niet, als wel andere gevonden worden, die

wegens hare goede wercken, daer dochten, principalen niet ofte weij-

nich aen is, als de pausgesinde roemen, wenschte bij onpartijdige de

waerheijt van de saecke blijcken mochte, doch reffereerden t'selve

aen den tijt. Hierop dienden haer ter antwoorde, dat ons gansch lieff

ende aengenaem ware diergelijcke raport ende goet voorneemen vuijt

haer colegie te verstaen, waervan voor deesen niet buijten gefondeerde

redenen geen volcomen contentement gehadt, doch naerdemael (als

wij vertrouwen) door goddelijcke emulatie geinspireert waren, accep-

teeren haer onschult ende verschoninge ontrent Zijne Ed. te doen. Wij

hoopen ende bidden, dat den Almachtigen hare gemoederen in Christe-

lijcke liefde verplichten ende den wasdom der medegenoten bevorderen

sullen, in toecomende, soo sijne Ed. sulcx noodich acht, gelieve haer

met eenige regulen te versoecken, ten eijnde niet in tgeheel gedescou-

rageert, maer daerdoor tot meerder vlijt ende ijver aengesteecken wor-

den. Intrum sullen op hun doen soodanigen regard neemen, dat in

devoir gehouden ende den nalatige door sensure daertoe gedreven

^°'"^«°- Hiermede

Edele manhafte gestrenge welwijse voorsinige Heere zullen dese naer

reverente groetenis gesamentlijck mevrouwe zijn Ed. waerde gemale

ende familie eijndigen, Godt Almachtich biddende met voorspoet beijde

aen ziele ende lichaem Sijne Ed. geproiecteerde concepten tot welstant

van de generaliteijt te willen dirigeren ende segenen.

In tCasteel Amboijna adij lOen September ao. 1629.

was onderteijckent

Ph[illips Lucas.

CCLXXIX. JACQUES SPECX, AAN BOORD VAN DE HOLLANDIA
ONDER DEN WESTHOEK VAN BANTAM 11 SEPTEMBER 1629 M,

Ed. Erentfeste, Achtbaerc, Wijse, voorsinnige seer discrete Heeren

Mette bejegeninge van brenger deser, Pieter vande Caemer^), die

ons desen morgen ontrent den Westhouck van Bantam aen boort ge-
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coemen is, hebben wij neffens d'aengenaemheijtt van Uw Ed. gesont-

heyt seer gaerne verstaen t' salvo arrivement van de schepen Fredricq

Henricq, t' Waepen van Delfft, Beets ende alle de vorige vertrocken

schepen van onse vlote, daertegens ons t' verongelucken van tschip

Batavia ende t' Waepen van Enckhuijsen met volck ende ingelaeden

capitaelen ten hoochsten bedroefft, zijnde voorwaer eenen slach, die

de generaele Compge. in desen tijtt ende loop van saecken ten hooch-

sten sall smerten. Wij mogen Godt almachtich bidden, dat de geledene

schaede met een beter mach werden verseth.

Naerdat de gemelte schepen Fredricq Henricq ende de Beets den

24en Marti voorleden des s'nachts van teijlandt St. Vincento t'zeijl

gegaen waeren ende t' jacht Zoutelande des naermiddaechs onder t'

eijlandt St. Anthonio verongeluckt was, hebben wij mette schepen

Hollandia, der Goes, Oost-, West Zaenen ende Brouckerhaeven niet

voor den 8en Aprillis volgende van daer connen vertrecken, rescon-

trerende den 30en ditto de ses gedepecheerde retourschepen naer t'

vaderlandt ter hoochte van omtrent 1
' j graeden Zuijderlijckr. breete,

dien den len ditto met sulcken stanck van tgemeene volck van ons

scheyde, dat wij voor een quaede vuijtcompste beducht blijven.

Den 4en ditto depecheerden wij t' jacht Brouckerhaeven met behoor-

lijcke instructie omme d'eijlanden van Martin Vaes ende andere bij-

leggende, volgende d'ordere van de E. Heeren Majores, aen te doen.

Godt almachtich geve, dat zij ijets dienstigs verrichten mogen.

Den fen Junij resolveerden wij door gebreck van waeter ende brant-

hout de Taeffelbaeij aen te doen, alwaer wij den 23en ditto des s'

nachts wel ten ancker gecomen zijn ende buijten exspectatie soo soeten

somerschen weder gehadt hebben, dat wij den 30en ditto met gesont

volck wederom van tlandt geimbarcqueert ende door de stilte den

4en Julij volgende vandaer eerst t' zeijl gegaen zijn, coemende onder-

tusschen t' Engels jacht de Spiedwel den len ditto bij ons ter rheede,

daerdoor wij van de gelegentheijt ende t' gepasseerde in Batavia voir-

der vnerden bericht. Den 5en ditto passeerde ons t' Engels schip de

Maria sonder te verspraecken, d'overcompste van dese twee Engclsche

schepen sall groote schaede ende onlust, soo voor de Compge. als vele

perticuliere in tVaderlandt, verwecken, ten respecte van de goede par-

thije-naegelen, die wij verstaen hebben, in deselve gelaeden zijn.

Den 9e ditto des morgens wierden wij seven seijlen ontwaer, die wij

I
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op den dach bevonden Portugiesc schepen te zijn, daervan ons vier

seer groote tot op den middach vervolchden, dewijle wij voor den

windt liepen ende vast doende waeren omme ons geschut boven te

crijgen ende claer te maecken. Des naermiddachs verlieten zij ons ende

wij bleven dijen nacht bijhouden, alsoo ons ten aensyen van onse

swackheijt, als important inhebbende capitael, geen voordeel daervan

te verwachten stondt. Met dese resconter ende scherpe contrariewinden

geraecten wij wederom wel 60 mijlen bij westen de cabo, hebbende daer-

naer oock meest noordelijcke ende weijnige Westelijcke winden gehadt,

sulcx dat wij op de 40 graden Zuijderlijcker breede geweest ende even-

wel door Godes sonderlinge genaede noch zoo voorspoedel. voortgeracct

zijn, dat wij den 26en Augusti des s'nachts op tZuydlant omtrent Her-

toogs rhee zijn vervallen ende den 7en September t' gesicht van de

Javaense Cust omtrent 70 mijlen aen d' Oostzijde becomen hebben, daer

wij voor den wint sulcx bijlangs zijn geloopen, dat wij, Godt loff, den

lOen stanti binnen de Straet ende op dato beneden den Westhoeck van

Bantam als voren geracet zijn.

Ten aensyen Uw Ed. de brieven ende advysen van de E. Heeren

Majores mettc vorige gearriveerde schepen becomen hebben, senden

bij desen geenigc als een neffensgaende missive, die mij bij de E. Heeren

van Amsterdam in Texel naergesonden is, daerbij Uw Ed. zullen sijen,

wat advijsen de gemelte E. Heeren vuijt Portugael nopende t' oprechten

van eene nieuwe Oost Indische Compe. aldaer becomen hadden"^).

Naer de geconbineerde Portugiesche macht, die wij als voren hebben

gerescontreert, zoude men bijnaer affmeten, datter bij de Portugiesen

ijet nieuws ter handen genomen zij. Ofte ten respecte van de jongste

gesonden macht naer Suratte (die wij verstaen, swack is) hierdoor

eenige naerder consideratie sal dienen genomen, zullen Uw E. naer

haere wijsheijt ende discretie weten te overleggen ende besluijten,

sulcx als tot meeste verseeckeringe van den Persischen als Suratsen

handel sullen bevinden te behooren.

Hoe vele ende wat volck wij jegenwoordich noch op de schepen

hebben, sullen Uwe E. vuijt de nevensgaende memorie believen te

sijen. Geduijrende de reijse hebben wij, Godt loff, op de gemelte vier

schepen niet meer als twaelff zeijlen verloren, naementl. 10 mansper-

soonen ende 2 vrouwen.

Off de Compge. soldaeten, die op Hollandia is ende in 100 cloeckc
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coppen beslaen, alleen ordinaris met haer musquetten ende zijdgeweer

ofte in dese conjunctie als een geformeerde compge. met spietsen, har-

nassen ende morlions ") aen landt zullen comen, believe Uw E. ons

ordere te senden, daernaer wij ons sullen reguleren.

Hiermede

Ed. Erentfeste Achtbaere wijse, seer discrete Heeren naer onse reve-

rente groete Uw Ed. in tschut des Alderhoochsten bevelende, actum in

tschip Hollandia, ter ancker liggende onder den Westhoeck van Bantam

desen Hen Septembr. 1629.

CCLXXX. GEORGIUS CANDIDIUS, KASTEEL ZELANDIA
14 SEPTEMBER 1629 (FRAGMENT) M-

Heijl ende voorspoet in alle dingen.

Edele, wijse, seer voorsinnige Heer.

Het schrijven van zijn Ed. in dato 24e April Ao. 1629 is my den

21en Juni) desselven wel geworden, waervuijt ick gclijck oock in alle

de voorgaende schrijvens verstaen hebbe den altijt continuerenden ende

onverflauden ijver, affectie, sorge, lieffde ende genegentheijt, die sijn

Ed. draecht tot de bekeeringe deser armen blinde heydenen, waervoor

ick sijn Ed. in derselver naeme met behoorlijcke reverentie ende eer-

biedinge vuijt gronts mijns herten bedancke. Godt sal het zijn Ed. met

tijdelijcke ende eeuwige segeninge rijckelijck beloonen.

Zijn Ed. schrijfft ende begeert, dat ick noch niet soude vertrecken,

maer alhier noch persisteren ende in de bedieninge onder dese heyde-

nen noch continueren. Wanneer ick insije ende aenmercke den grooten

ijver ende sorge, die sijn Ed. voor de zalicheijt deser heijdenen heeft

ende de veelvoudige moijten, arbeijt ende swaricheden, die ick om

harentwille gehadt ende verdragen ende de gewenste effecten ende

vruchten aireede daervan gesijen ende genoten ende nu van verre

aenschouwe den miseraebelen ende beclaechlijcken toestant derselven,

soo en can ick niet voorbij, ofte ick moet menichvoudige ende over-

vloedige traenen storten, want de sorge ende arbeijt, die wij gedaen

ende gehadt, is apparent meest verloren gcgaen, de hope om sulcx te
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restaureren wort ons geene ofte heel cleijne gethoont. Ons volck tot

70 toe is van de Mattauwers ende Lackeroanners aen een van haren

rij\ieren vermoert, dit geschiet sijnde, zijn sij datelijck naer Zincquan

gelrocken, meijnende den Gouvernr. noch daer te vinden ende oock

niet beter met hem te leven, maer hij, een halff ure omtrent van te

voren gewaerschout zijnde, ist oncomen, t' gene nu, dat se aen d' Hr.

Nuijdts niet hebben connen volbrengen, hebben zij aen onse huijsen

ende beesten gevroocken, want sij d' Hr. Nuydts huijsen in Zinckan

gelijck oock mijn huijs (van de Zinckanders selffs gebouwt), daer ick

in woonde ende leerde, in brant gesteecken ende tot asschen verbrant,

daernaer zijn se oock noch verder voortgevaeren tot aen Sacau, alwaer

des compgs. beesten, boeken, gansen ende peerden waeren, hebben

veel van dezelve doot geschoten, de huijsen met t' goet, dat dacrinne

was, koeijen-, paerden- ende bockestallen met drij paerden noch leven-

dich verbrant, die van Sulang hebbent oock niet veel beter geclaert,

want sij eenen seeckeren Jan Harmans en den sieckentrooster, die d'

Hr. Nuijdts den 2e April in Sulang geleijt om de spraecke te leeren,

met noch eenen jongen ende een bootsgesel hebben op denselven dach

oock vermoort. De Zinckanders bennen noch vrunden met ons met

noch drij andere dorpjens, soo men tot noch toe niet anders en weet,

de Zinckanders comen noch altemet eens aff maer weijnige ende selden

van al de andere dorpen compt niemant aff.

SUPPLEMENT,

CCXXVHa. SIMSUAN, BANTAM SEPTEMBER OF
OCTOBER 1628^).

Mataram nao he pequeno. os seus ucm a espreitar as nossas terras

pesso ameu snor capitam mor que ponha algua tra^a que por dentro

feche a nossa chave, e por fora queime o padi. E de prcssa tera os
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inimigos a fome. os soldados me auisarao que V, M. depois do trabalho

tcve des caiKjo: eu ouuindo estas nouas asfestejei; e nao acabo de

engrandecer e louuar. Mas eu sempre ouui que a tracja de aleuanter e

conseruar o Rei no ade proceder de hua perfeita e acabada. — Mataram

ueio agora se puder fazer que por tempo endiante senao atreua mais

auir como seria cousa exellente: p>orem ainda que tenha uindo nenhum

mal nos ade fazer. contudo se deus Reinos se ajudar hum aoutro eosque

pelejao sao pri gui9osos, eosque uigiao eguardao a cidade dormem

algum dia pode acontecer algum desastre que Ihe parece pois? dante

mao tra9ar efa zer que os inimigos fiquem feichados, e nos nao teremos

trabalhos de mui tos aparelhos pera os resistir: per esta causa en os

dias passados tratei ac»rca da pas com todo cora<;ao e forcpas certamente

foi por isto — Agora tem uindo os soldados de Mataram a Bantan

atratar da pax, apedir socorro de mantimentos, a Rogar que Ihe ajude

com gente, Eoutros a se sugeitar que as pegadas pello caminho estao

huas emsima das outras E o nosso Rei nao Ihe concedeo em cousa

nenhua, eos lancpou se tornassem, — Agora pouco ha uierao outra uez

alguas dezenas decem homens apedir entrada e rogarao que queriao

sogeitarse: o Rei se agastou por nao obedecerem aseu mandado, e

mandou matar alguas dezenas de homens, e despois os mais fugirao

e se esconderao, e he pera os oprimir. — Aindaque Mataram ficou pouco

destruido; contudo meterao se nos montes e nos campos enao scande

afastar dali — o grande vassalo Tanpancum el Rei o nao despreza. agora

uem co noue mil homens Bantan com Cheribon sao de hum mesmo

Au (is) o jaque agora seuem asugeitar se por uentura poder tornar o

cora^ao e intento de Bantan he ajuntar co elle asfortpas eassi se acabara

sua tra9a. — Agora eutenho ja falado co Rei de Bantan por isso fis esta

carta pera auizar a VM se VM tem intento de uir aoque digo; conuem

logo mandar nao peraqua que orde narei tudo muito bem, se nao per-

dendo esta occasiao, aindaque des pois aja prudencia e saber nao ualera.

Eno tempo que soarem as cordas dos arcos nao poderemos ajudar hum

aoutro, Offere?© esta piquena carta aenfadar a VM e faqa de conta que

de presen(;a o digo— Incie(?) minha molher esta em uosso destri to, E as

cousas de fome e frio nao me reprehen dais.
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VERTALING,

Mataram is niet klein. Zijn onderdanen komen onze landen ver-

spieden. Ik verzoek mijn Heer Kapitein-Generaal een of ander middel

te bedenken, dat hen binnen opsluit met een sleutel, die zich in onze

handen bevindt en buiten de padi te verbranden. Weldra zult U zo

de vijanden kunnen uithongeren. De soldaten hebben mij verteld, dat

U na gedane arbeid rust heeft genomen. Dit bericht heeft mij oprecht

verheugd en ik word niet moede te prijzen en te loven. Ik heb echter

altijd horen zeggen, dat een Koninkrijk alleen door volmaakt en vol-

komen beleid kan worden verheven en bewaard. — Mataram is nu

[hierheen] gekomen. Indien men kon bereiken, dat het in de toekomst

niet meer wagen zou te komen, hoe heerlijk zou dat zijn! Doch al is

het gekomen, het zal ons geen kwaad doen. Maar toch, als twee Konink-

rijken elkander helpen en zij die strijden, zijn laks en zij die waken

en de stad beschermen, slapen, kan eenmaal een ramp geschieden. Wat
dunkt U derhalve? Tevoren een kloek besluit nemen en zorg dragen,

dat de vijanden opgesloten blijven, dan zullen wij niet veel toebereid-

selen nodig hebben om hen te weerstaan. Daarom heb ik ook de

laatste tijd van ganser harte en met inspanning van alle krachten

voor de vrede gewerkt. Waarlijk, daarom is het geweest, — Nu zijn

de soldaten uit Mataram naar Bantam gekomen om over vrede te

onderhandelen, hulp in levensmiddelen te vragen en te verzoeken hun

met mensen bij te staan. En anderen zijn gekomen om zich te onder-

werpen, [zo talrijk, [ dat hun voetstappen op de weg over elkander

heen liggen. Maar onze Koning heeft geen enkele hunner beden inge-

willigd en hen uit zijn tegenwoordigheid verjaagd met het bevel terug

te keren. — Nu zijn kort geleden nogmaals enige duizenden mannen

gekomen om toegang te vragen en zij hebben gesmeekt zich te mogen

onderwerpen. De Koning echter is vertoornd geworden, omdat zij zich

aan zijn bevelen niet stoorden, en heeft enige tientallen van hen laten

doden. Daarna zijn de overigen gevlucht en hebben zich verborgen;

en het is om hen te onderdrukken. — Ofschoon Mataram slechts weinig

vernietigd is, hebben zij zich toch over de bergen en de velden ver-

spreid en zullen zij zich vandaar niet verwijderen, — Wat de grote

vazal Tanpankoem betreft, de Koning onderschat hem niet. Hij komt

nu met negenduizend man. Bantam en Cheribon zijn dezelfde mening
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toegedaan. Nu komt hij om zich te onderwerpen, maar als hij ooit zal

kunnen terugkeren, is het de stellige bedoeling van de Koning van

Bantam zijn strijdkrachten met hem (de Koning van Cheribon?) te

verenigen en aldus zal een einde komen aan zijn boze plannen, —
Ik heb nu reeds gesproken met de Koning van Bantam. Daarom heb ik

deze brief geschreven om Uwe Genade te berichten, dat, als Uwe
Genade voornemens is te doen, wat ik U voorstel, het nodig is ter-

stond een schip hierheen te zenden. Ik zal dan voor alles goed zorgen.

Indien wij echter deze gelegenheid voorbij laten gaan, zal beleid noch

kennis ons naderhand nog baten. Als eenmaal de tijd gekomen is, dat

de koorden der bogen weerklinken, dan zullen wij elkander niet kunnen

helpen. Ik bied U deze kleine brief, die Uwe Genade vervelen zal;

U beschouwt het maar, of ik in Uwe tegenwoordigheid sprak, — Mijn

vrouw Incie(?) bevindt zich in Uw district. En wil mij de zaken van

honger en koude *) niet euvel duiden.
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AANTEKENINGEN.

CXL.

1) 988. 1623 I, fol. 41—42, 2e exemplaar fol. 50—52. Ontvangen 28 April 1622

(Coen I, 720). Beantwoord 8 Mei 1622 (Coen lil, 184). Inhoud naar patria gemeld

6 September 1622 {Coen I, 720). Gebruikt Zeemogendheid I, 404 vlg. Wester-

kwartieren p. 79, 86, 91.

2) jan Pietersz. Bondt, hoogbootsman op de Samson, werd in September 1621 als

stuurman op een door dat schip genomen prijs, het „Moorse" schip Ibrahimsjah

geplaatst. Hij werd met de andere Nederlanders door de Voorindische bemanning

overweldigd en 21 October 1621 naar Daboel gevoerd, waar hij nog in 1637 ge-

vangen was. Hij stierf voor 8 Januari 1641.

CXLI.

ï) 987. 1622 III (potlood) fol. 214. Antwoord op een brief van 6 November 1621

(Coen III, 109), beantwoord 22 Mei 1622 (Coen lil, 189). Inhoud naar patria gemeld

26 Maart 1622 (Coen I, 706).

2) Dram, dirhani, Atjeehse munt.

') Pongele Carmel. Penghoeloe, Maleis: hoofd. Het woord carmel is mij niet

duidelijk, ook niet als eigennaam voor een Indonesiër.

CXLll.

1) 987. 1622 lil (potlood) fol. 220. Dit translaat werd 26 Maart 1622 naar Neder-

land gezonden (Coen I, 707).

-) Soudera, lees saoedara, broeder.

3) Malang Karsa en jayang Rana, liedenl, die door den regent van Kendal meer-

malen als boodschappers gebruikt werden.

») Vgl. de Resolutie van 27 December 1621 (Coen III, 801).

s) Radja Ingalaga, titel van den vorst van Mataram.

6) Schoutrementen?

CXLIII.

1) 988. 1623 I, fol. 42—44. Ontvangen 31 Mei 1622 (Coen I, 720). Beantwoord

22 Juli 1622 (Coen III, 212). Inhoud naar patria gemeld 6 September 1622 (Coen I,

720). Gebruikt Westerkwartieren p. 79, 86, 91, 104, 138, 145, Zeemogendheid I, 409.

2) Soltan Gosseroff. Khusrav, oudste zoon van den Gootmogol Jahangir, was zeer

in de gunst bij zijn grootvader Akbar. Bij diens dood werd hij er van verdacht zijn

vader te willen passeren. Hij ontsnapte uit de gevangenis, waarin deze hem hield en
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verzamelde een leger, dat werd verslagen. K. werd blind gemaakt, doch zijn gezichtSr

vermogen herstelde gedeeltelijk. Hij kwam later nog enige malen in opstand, maar

zijn vader vergaf hem telkens. Hij stierf Januari 1622 ie Boerhanpoer, mogelijk door

toedoen van zijn broeder Khurram.

3) Benjanen. Banyan, lid van de (niet-Mohammedaanse) koopliedenkaste in Goe-

zeratte, ook: Hindoekoopman in het algemeen.

*) Claes Tjarck Sybrandsz. was 17 September 1617 schipper op het fregat Brack,

1 December 1617 op het jacht Cleen Hollandia, 22 Mei 1619 voorlopig op de Morgen-

sterre, later op de Samson, waarmee hij zich op de tocht naar Mokka in 1621 slecht

gedroeg. Na terugkomst te Batavia in gijzeling gesteld en 14 Juni 1622 van zijn

schippersambt ontslagen.

B) Rufiero, Rufrero. Ruy Freiro de Andrade, Portugese koloniale zeeheld,

kruiste als gouverneur van Daman reeds in 1612—1613 in de Voorindische wateren,

1614 gouverneur van Chaul, 1616 admiraal van een vloot met o.a. 12 grote schepen,

die uit Goa naar het Noorden voer, 1617—1618 met 5 galjoenen in de Perzische golf.

Hij blokkeerde November 1620 Jask, leverde 17 en 28 December ongelukkige zee-

slagen tegen de Engelsen, bouwde een fort te Kishm en moest zich 1 Februari 1622

daar aan de Engelsen overgeven. Ontvluchtte van de rede van Soeratte en trok

weer naar de Perzische golf. In 1624— 1625 blokkeerde hij Ormuz. In 1630 sloot hij

met den khan van Shiraz een contract voor een Portugese vestiging. Nog in 1631

was hij de Portugese vlootvoogd aan de Perzische en Arabische kust. Vgl.

Andrade.

6) Cartas, Portugees carta: brief, hier brief van vrijgeleide.

CXLIV.

1) Antwoord op brieven van 23 Juni {Coen III, 61), 23 November 1621 (p. 118),

31 Januari (p. 135) en 10 Maart 1622 (p. 147). Ontvangen voor 16 Juli 1622 {Coen III,

890). Copie naar patria gezonden 6 September 1622 (Coen 1, 730). Beantwoord

28 October 1622 {Coen 111, 260) en 28 December 1622 (Coen III, 277).

2) Marten Gerritsz. werd in 1615 bevorderd van opperstuurman tot schipper op het

jacht Arent. 1 December 1617 geplaatst op de Enckhuysen om daarmee te repa-

triëren. Hij kwam met de Eendracht weer uit en stierf in Banda kort voor 14 Mei

1622.

3) Jan van Nieiipoort, 1622 kapitein van üe roeivaartuigen op Banda, Februari 1623

schipper op het Wapen van Rotterdam voor Amboina en rechter in de zaak tegen

de Engelsen, 4 October 1625 schipper op de Haerleni, repatrieerde 27 October 1625

op het Wapen van Amsterdam, vgl. Moord, p. 64, 93.

*) Toewak, Maleis: palmwijn.

s) joncker Dierck. Bandas hoofd, wiens werkelijke naam natuurlijk anders

luidde. Hij speelde een rol gedurende de conqueste en werd bij vonnis van 8 Mei 1621

met andere orangkajas ter dood veroordeeld Vgl. XIX ^^).

6) Joost Comelisz. schoolmeester en ouderling op Ai, 1625 „opperregent" der

scholen op de Banda-eilanden.

7) Wouter Melchiorsz. (Vitrarius), weeskind in een Godshuis, kwam October 1616

als ziekentrooster in Indië. In 1622 werd hij predikant op Banda. In 1625 passeerde hij

Batavia op weg naar Nederland, 1628 predikant te Amboina, waar hij in 1632 stierf.

8) Bedoeld: Carstens. ,
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9) Jan van Leyden, adelborst, is mij (tussclien vele naamgenoten) evenmin bekend

als Noorman.
1") Iets laten sloeven: iets op zijn beloop laten.

CXLV.

1) Origineel. 988. 1623 1, fol. 169—170. Ontvangen voor 16 |uli 1622 (Coen III,

890). Naar patria gezonden 6 September 1622 (Coen 1, 730). Beantwoord 28 October

(Coen 111, 260) en 28 December 1622 (Coen 111, 277).

2) Jan van Houdaen diende Mei 1619 vermoedelijk op de Eendracht, hij nam aan de

verovering van Jakatra deel als vendrig. 22 Juli 1620 werd hij als opperkoopman

overgeplaatst van Jakatra op de Nieuw Zeelant. Hij werkte mee aan de conqueste

van Banda, vanwaar hij met de Amsterdam naar Batavia terug\'oer. 21 Juli 1622

werd hij met de jachten St. Laurens en Malabar op een kruistocht naar het vaarwater

voor Malakka gezonden. Hij voldeed slecht, maar was 9 Februari 1623 nog als zo-

danig werkzaam.

CXLVI.

1) 988. 1623 I, fol. 340—359, 2e exemplaar 990, 1623 III, (potlood) folio 343—360.

Antwoord op brieven van 23 November 1621 (Coen 111, 116), 11 Januari (verloren

gegaan) en 3 Maart 1622 {Coen III, 143). Coen's brief van 31 Januari 1622 {Coen III,

132) zal door het vergaan van de Eendracht van Speult niet bereikt hebben. Ont-

vangen voor 16 Juli 1622 (Coen III, 890). Inhoud naar patria gemeld 6 September

1622 (Coen \, 741). Beantwoord 28 October 1622 (Coen III, 249).

2) Pieter Pietersz. Wagensvelt kwam 1620 als onderkoopman met de Orangie uit,

nam deel aan de conqueste van Banda en werd 19 Juni 1621 naar Amboina gezonden,

waar hij werkzaam bleef. Medio 1622 was hij fiscaal op Ternate, 15 Februari 1627

opperkoopman op Makéan. Van medio Augustus 1628 tot April 1629 was hij als

waarnemend president tijdelijk belast met het bestuur over de Molukken. Vervolgens

was hij in 1629 commandeur bij vlootondernemingen voor de kust van Java en in de

straat van Malakka. 4 April 1632 ter aanbieding van een paard naar den Mataram

gezonden, daarna vrijburger te Batavia. 27 April 1648 werd wegens zijn overlijden

een nieuw lid in de raad van justitie aldaar benoemd.

3) Adriaen Faes, vrijburger, mij verder niet bekend.

*) Laurens de Maerschalck kwam als assistent met de Delft 1620 te Amboina, werd

daar 20 Februari 1621 van onderkoopman tot koopman bevorderd, was daar weldra

secunde, trad op als rechter in de zaak tegen de Engelsen (vgl. Moord p. 63 en 93).

Vertrok 17 Juni 1623 met de Eenhoorn naar Batavia en repatrieerde 31 Januari tot

16 September 1624 met het Wapen van Delft. Hij liet zich te Delft zeer scherp over

de Engelsen uit. 4 Januari 1638 was hij opperkoopman op de Vere voor Qoa.

14 Januari was hij te Baticalao op Ceylon. Van 22 Augustus 1647 tot 10 Juli 1649

vertoefde hij als gezant bij den vorst van Kandy.

6) Kapitein Barentsz. is mij niet bekend.

6) Spera: uitstel.

') Conbons, Maleis kebon: tuin.

8) Vyfduymen, spijkers van deze lengte.

8) Domingo Vaes, Ambonnees, kwam reeds in 1605 als dienaar van de Houtman

in dienst der Compagnie. Zeker sinds 30 Maart 1619 deed hij dienst als ondermeester

te Amboina. Coen vond 21 October 1622 goed, dat hij schoolmeester op Batjan werd.
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4 Januari 1627 werd hij weer voor vier jaar als schoolmeester-voorlezer aan-

genomen.
10) Tobias Canisius of Camsiiis werkte als krankbezoeker op Ternate, vanwaar

de Houtman hem 10 November 1621 naar Batavia zond. Van daar vertrok hij

31 Januari 1622 met Ds. Hulsebos weer naar het Oosten en kwam 13 Mei bij de

ramp van de Eendracht om.

11) Adriaen Comelisz. Pauw kwam uit als voorlezer op de Medenblick en ging

3 Februari 1621 over op de Nieuw HoUandia. 31 Januari 1622 vertrok hij met Ds.

Hulsebos naar Banda en deelde 13 Mei diens lot.

12) Isaack de Bruyne, een rechtskundige, kwam als opperkoopman uit en werd

31 Januari 1622 met de Eendracht als advocaat-fiscaal naar de Molukken gezonden.

Hij overleefde de schipbreuk van dit schip en bleef te Amboina, waar hij Februari

1623 een hoofdfiguur was bij de berechting der Engelsen. (Vgl. Moord, p. 58).

Daarna was hij korte tijd als president belast met het bestuur over Banda. Hij repa-

trieerde in 1624.

13) Broeck. Versterking of verdikking tegen de slootbodem van een kanon, thans

culas genoemd.

1*) CorneUs van den Berch (Berge) kwam als assistent met de Walcheren uit en

was 1608 op Makéan gevestigd. Hij was 26 Maart 1619 te Amboina en in Mei luitenant

bij de verovering van Jakatra. 8 December 1619 werd hij bevorderd van onderkoop-

man tot koopman op het Wapen van Amsterdam, waarmee hij een reis naar Amboina

maakte. Bij zijn terugkomst te Batavia werd hij 23 October 1620 beboet wegens zijn

houding voor Japara. 19 September 1620 werd hij naar Palembang gezonden, waarna

hij Coen's reis naar Banda meemaakte. 28 Maart 1621 ging hij over op de Orange,

terwijl hij op 19 April d.a.v. naar Amboina werd gestuurd. 19 Juni 1621 koopman

te Kambello, 15 Juni 1622 hoofd van de loge aldaar. 16 September 1624 als over-

tollig dienaar ontslagen.

15) ]an Bruel voer als barbier op de Bergerhout uit, werd 9 November 1616

barbier en assistent op de jonk Fortuyn. 20 Februari 1621 werd hij te Amboina be-

vorderd van onderkoopman tot koopman. Hij voldeed slecht en werd 15 Juni 1622

te Loehoe geplaatst. Onder Carstens kwam hij op diens tocht naar Nieuw Guinea

1 Februari 1623 met de Arnhem op de Aroeeilanden.

16) Willem van (den) Kieboom voer onder Reynst als assistent op de Hollandia

uit en werd 30 Maart 1619 onderkoopman te Larike. In Juni 1622 lag hij als koopman

te Hitoe.

CXLVII.

1) 988. 1623 I, fol. 240—242. Antwoord op een brief van 8 Mei 1622 (Coen lil 177).

Ontvangen 3 September 1622, copie naar patria gezonden 6 September (Coen I 753).

Beantwoord 9 Februari 1623 (Coen III 311). Gebruikt Zeemogendheid I. p. 457.

3) Hendrick Adriaensz. (Schoonhofjman) vergezelde 8 Mei 1615 als assistent van

Ravesteyn op zijn landtocht van Masulipatam naar Soeratte en werd 1616 als onder-

koopman in Visiapore geplaatst. Hij werd 23 December 1616 op de Duyf van Bantam

naar Soeratte gezonden. 26 April 1622 als opperkoopman te Cambaya, op weg naar

Sirchees, door den inheemsen gouverneur naar Cambaya teruggevoerd. Hij repa-

trieerde 20 Januari 1624 met de Heusden.

4> Disgosto, Italiaans: afkeer, tegenzin.

5) CorneUs van Suylesieyn kwam als luitenant in 1614 met de Leeuw met Pijlen
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te Paleacatte, werd 5 Augustus 1621 lid van de dagelijkse raad te Batavia. 8 Mei

1622 werd hij als kapitein en commandant van het kasteel Geldria weer naar Palea-

catte gestuurd met last tevens de opkoop van slaven in Coromandel te bevorderen.

Eerst in 1632 werd hij op zijn verzoek van daar verlost.

8) Comelis Adriaensz., vrijburger te Masulipatam, was getrouwd met de moeder

van het kind van Valck (XXXIV, 12), voor de opvoeding van welk kind hij zorgde.

Verder niet van naamgenoten te onderscheiden.

") Huybert(o) Vissnich(t) vertoefde in 1620 te Aleppo. Als opperkoopman kwam
hij op de Dordrecht uit patria 24 Juni 1621 ter kust van Coromandel. Hij werd daar

en in Hindoestan gebruikt in de indigohandel. 24 Mei 1622 kwam hij over land van

daar te Soeratte. 27 Januari 1623 vertrok hij met de Heusden via Mokka naar

Ormuz. Hij werd de grondlegger van de hand-el op Perzië. Hij maakte vele reizen

naar de hoofdstad Ispahan en stond bij sjah Abbas goed aangeschreven. Hij vergat

echter zijn eigen voordeel niet. Toen zijn opvolger del Court 7 Februari 1630 te

Gamron kw'am, weigerde hij als commandeur te vertrekken. Hij vergezelde del Court

naar Ispahan en vertrok van daar in het geheim 17 December naar het Westen om
over land naar Europa te reizen. Bij Aleppo werd hij door de Turken aangehouden

en als spion ter dood gebracht Vgl Perzië, passim.

CXLVIII.

1) 988. 1623 I, fol. 243—245. Antwoord op een brief van 8 Mei 1622 (Coen lil 177).

Ontvangen 3 September 1622, een copie werd drie dagen later naar patria gezonden

(Coen I 753). Gebruikt Westerkwartieren p. 105, 145, 151.

2) Flatueux, Frans: winderig.

CXLIX.

1) 989. 1623 II, (potlood) fol. 126—129. Inhoud naar patria gemeld 20 Juni 1623

(Coen I. 761). Gebruikt Zeemogendheid I 409, Westerkwartieren p. 96, 121, 135. De
nagenoeg gelijkluidende brief afgedrukt Westerkwartieren p. 265—271 is niet aan

Coen maar aan van Uffelen gericht.

2) Albert Becker werd 24 September 1621 als opperkoopman overgeplaatst van

de Orangeboom op de Alckmaer. 12 October d.a.v. vertrok hij op het Wapen van

Zeelant onder Dedel naar het Westen, vervolgens ging hij met het eskader van van

Gorcum naar de Roode Zee en vandaar naar Soeratte. 27 Januari 1623 zond Dedel

hem met de Heusden via Mokka naar Perzië. 8 November 1623 vertrok hij met de

Vrede en de Weesp uit Soeratte weer naar Perzië. 19 Februari 1624 was hij weer

te Soeratte te'^ug. 7 Juli lag hij met de Weesp voor Batavia om de 26e op de Zuid

Hollant weer naar Soeratte en Perzië te vertrekken als president van 3 schepen. Als

commandeur van 4 schepen, waarbij nog 4 Engelse schepen waren, versloeg hij

Il— 13 Februari 1625 een grote Portugese vloot voor Ormuz. Hij sneuvelde in het

begin van het gevecht.

3) Salsbuick. joseph Salbanke was in 1600 inschrijver op de Engelse O.I.C. In

Maart 1608 maakte hij een ongelukkige reis naar Indië, ontkwam van het wrak van

de Ascension, ging naar Agra en deed een mislukte poging over land naar Europa

te komen. Hij kwam tenslotte via Goa en Lissabon in Engeland terug. 1613—1614

maakte hij een reis met de Expedition naar Perzië en terug. In 1615 voer hij weer

uit en werd 1616 te Agra geplaatst. Van daar maakte hij einde 1617 een overlandreis
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naar Golconda. Maart 1618 en Februari 1619 deed hij met de Ann twee reizen naar

Mokka, waarna hij te Soeratte geplaatst werd. Hij repatrieerde Januari 1620 en voer

April 1621 met de Jonas weer uit. October 1621 te Ahmedabad geplaatst, in December

te Cambaya, 26 Maart 1622 met de Lion weer naar Mokka, in November weer te

Soeratte terug, wederom te Cambaya geplaatst. 1 Februari 1623 te Broach. 3 Maart

1623 embarkeerde hij op de Whale om te repatriëren. Het schip zonk 16 Maart 1623.

Salbanke verdronk.

CL,

1) Origineel. 989. 1623 II, (potlood) folio 135. Naar patria doorgezonden 20 Juni

1623 {Coen I 761). Gebruikt Westerkwartieren p. 121, 126.

2) Moirsun. Turks-Arabisch: bevelschrift, firman.

3) Afgedrukt Westerkwartieren p. 258.

*) Willem Cornelisz. Cuyken kwam uit als Ie assistent op de Eenhoorn; 19 Juni

1620 vertrok hij als onderkoopman met het Wapen van Zeelant naar Mokka, waar

hij in 1622 stierf.

6) Abraham Ogaerfs, assistent, te Mokka gestorven.

6) Isaack Sallaert, assistent te Mokka, volgde medio 1622 Cuyken als onderkoop-

man op, in April 1623 vertoefde hij nog te Mokka.

CLI.

1) 990. 1623 III, (potlood) fol. 363—369. Beantwoord 28 October 1622 {Coen III

249). Inhoud naar patria gemeld 20 Juni 1623 (Coen I 784). Gebruikt Zeemogendheid

I 380.

2) Popelesie, apoplexie, beroerte.

3) Mij is niet duidelijk, welk gebruik hier bedoeld wordt.

*) Hatib, óf eigennaam of titel van een Mohammedaansen Vrijdagsprediker.

Patty in het Ambonse =: dorpshoofd.

*'°) Boudiang ponia cardia. Boedjang poenja kerdja, Maleis: werk van jonger

lieden, kinderwerk.

6) Calis, hier: arme drommel.

8) Nagenadios. Ngadjoe, Ternataans: uitlegger of vlerk boven op de cora cora

aangebracht om ze recht in het water te doen liggen en tevens als roeibank dienst

te doen. Ngadjoe-ngadjoe, Aloluks vaartuig met dgl. uitleggers.

8) Impetu, Spaans: heftigheid, heftige aanval.

CLII.

1) Origineel 989. 1623 II, (potlood) fol. 143—145.

CLIII.

1) 990. 1623 111, (potlood) fol. 371-372. Beantwoord 28 December 1622 (Coen

III 273). Inhoud naar patria gemeld 20 Juni 1623 (Coen I 784).

CLIV.

1) 989. 1623 II, (potlood) fol. 147—148.
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CLV.

1) 989. 1623 II, (potlood) fol. 130—131.

CLVI.

») 989. 1623 II, (potlood) fol. 120—121. Copie naar patria gezonden 20 Juni 1623

(Coen I 761). Gebruikt Zeemogendheid I 409, Westerkwartieren p. 91, 96, 105, 123,

145, 147.

2) Afgedrukt Cocn lil 92.

3) Patamaer, Voorindisch: koerier, ook een bepaald soort snelzeilend vaartuig.

CLVII.

1) Origineel 989. 1623 II, (potlood) fol. 121—122. Naar patria gezonden 20 Juni

1623 {Coen I 761). Geb-uikt Zeemogendheid I 409, Westerkwartieren p, 91, 96, 147.

2) Aga Saleh, gouverneur van Cambaya voor Asaf Khan.

CLVIII.

1) 989. 1623 li, (potlood) fol. 132—1.33. Gebruikt Westerkwartieren p. 126.

CLIX.

1) 993. 1624 m, (potlood) fol. 97—99.

CLX.

1) 990. 1623 III, fol. 1. Antwoord op brief van 22 Juli 1622 {Coen III 210). Copie

naar patria gezonden 20 Juni 1623 {Coca I 761). Gebruikt Zeemogendheid I 275, 409,

Westerkwartieren p. 86, 91, 96.

CLXI.

1) 990. 1623 III, fol. 5, 2e exemplaar 992. 1624 II, (potlood) fol. 332—333. Ant-

woord op brieven van 8 Mei (Coen III, 184) en 22 Juni 1622 (Coen III 212). Copie

naar patria gezonden 20 Juni 1623 (Coen I 761). Gebruikt Westerkwartieren p. 86,

91, 96.

CLXIl.

1) 990. 1623 III, (potlood) fol. 25, 2e exemplaar (potlood) fol. 411—412 (daar

als aan de Carpentier gericht).

2) Joseph Caquerem, ten rechte Cockram, Engels koopman, kwam 30 Juni 1619

uit met de Buil om de vrede tussen de beide Compagniën bekend te maken. Met

de vloot van defensie onder Adams 12 Juni 1620 naar de Philippijnen en Japan. Hij

maakte 31 Augustus de hofreis naar Miako en was 16 December te Firando terug, ver-

trok van daar 3 December 1622 met de Buil naar Batavia en was met dat schip in
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1623 weer te Firando, waar de Engelse loge medio 1623 werd opgeheven. Daarna

in de raad van defensie te Batavia. 27 Maart 1624 werd hij naar Tandjore gezonden,

vervolgens weer te Batavia. Hij vertrok 6 Februari 1626 naar Engeland en stierf kort

daarna.

3) Het gedeelte tusschen de beide cijfers 3 is in Duitse vertaling afgedrukt

Japan, Beilage 23.

CLXIII.

1) Origineel 990. 1623 lil, fol. 6, 2e exemplaar, 992. 1624 11, (potlood) fol. 333.

Gebruikt Wesierkwartieren p. 91, 96.

2) Alfandega, Portugees: tolkantoor, verzamelplaats der uitheemse kooplieden.

CLXIV.

1) 990. 1623 III, (potlood) folio 27, 2e exemplaar (potlood) fol. 412, daar als aan

de Carpentier gericht.

CLXV.

1) Origineel 989. 1623 11, (potlood) fol. 239—242.

CLXVI.

1) Origineel 992. 1624 II, (potlood) fol. 92—93.
Willem Ysbrandtsz. Boniekoe voer uit Texel 28 December 1618 als schipper met

de (Nieuwe) Hoorn uit, maakte de bekende ongeluksreis, waarbij zijn schip 19

November 1619 sprong, bereikte Batavia en werd schipper op de Bergerboot, waar-
mee hij Ternate en Djambi bezocht, 5 December 1620 op de Groningen, weer reizen

naar Djambi, vervolgens April 1622 onder Reyersz. naar de kust van China, waar
hij deelnam aan de mislukte aanval op Macao. 21 Februari 1624 tot 2 April met

de Goede Hoop van de Piscadores naar Batavia. 15 Februari 1625 vertrok hij op de

Hollandia onder Reyersz. naar patria, waar hij 16 November aankwam. Vgl. Woor-
denboek II 208, en Bontekoe.

2) Henst, hier uiterst.

3) Dirck Dircksz. Vetting, schipper op de Haen, kwam 22 Juni 1622 om bij de

aanval op Macao.

*) Het gedeelte tussen de cijfers 4 is ook afgedrukt Cfiina p. 89.

iJ) Jan Jansz., 5 Januari 1620 wegens delicten gedeporteerd van het schippersambt

op de Enckhuysen, waarmee hij was uitgevaren en teruggesteld tot opperstuurman

op de Delft. Als zodanig ging hij April 1622 onder Reyersz. naar de kust van China.

5 October 1622 schipper op de Engelse Beer. Kort daarop dreef hij met een boot

weg en werd niet terug gezien.

ö) Pieter Ysbrandtsz. Bontekoe voer als onderstuurman uit met de Zuyder Een-

dracht en werd 27 April 1620 bevorderd tot opperstuurman op de (Nieuw) Bantam.

December 1622 schipper op de Haerlem, van Japan naar Batavia varend.

CLXVII.

1) Origineel 992. 1624 II, (potlood) fol. 333—335. Gebruikt Westerkwartieren

p. 96, 138.
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-) Diwary, waarschijnlijk bedoeld dlwany, het ambt van den diwaii, den schat-

meester, den minister van financiën.

3) Prins Alsamin, vermoedelijk bijnaam van prins Kluirram.

*) Pieter Adriaensz. Cranenbroeck ondertekende 18 Februari 1620 een resolutie

voor Bantam, 17 October 1621 opperkoopnian op het Hert, onder Dedel naar de

Westelijke Indische Oceaan varend, 21 October over op de Zuyt Hollant, 13 Januari

1623 te Batavia, 25 April 1624 schepen aldaar, 6 Augustus d.a.v. diaken.

6) Isaackbeeck, mij verder niet bekend.

CLXVIII.

1) 989. 1623 II, (potlood) folio 54—58. Het projectantwoord door Coen 3 Februari

1623 op dit stuk optremaakt, vol,L;t onder A na brief CLXXll.
Thomas Brockedon, sinds 1611 in dienst der Engelse O.I.C. 6 Juni 1613 geplaatst

als koopman te Petapoeli, 1 Juni 1614 met de James voor Bantam, 23 Juli met de

üarling voor Patani, 30 Juli door naar Siam, 7 November voor Tikoe, 1 April 1615

in Siam, November aan boord van de Salomon bij Poeloe Karaon, Juni 1617 te

Masulipatam, October 1618 in Engeland, Maart 1619 met de Palsgrave naar Indië,

22 October voor Tikoe, half April 1620 op de Unicorn voor Bantam, Mei 1620

tijdelijk president, later lid van de raad van defensie te Batavia, October 1623

president der Engelse factorij aldaar, gestorven December 1623.

Augustus Spalding was reeds 1602 in dienst der Engielse Compagnie. 14 Novem-
ber 1607 kwam hij met de Consent van Londen als tolk te Bantam, was daar nog

Januari 1613, verdacht van particuliere handel, 1614 in Engeland, December 1617

weer in dienst als koopman. December 1618 te Bantam, September 1619 kapitein van

de Unicorn, November daarmee voor Masulipatam, April 1620 voor Bantam, daarna

lid van de raad van defensie te Batavia, wegens particuliere handel in 1623 beboet

met £ 1000, December 1623 nog te Batavia, Augustus 1624 in Engeland.

William Methwold, September 1615 in dienst als factor, October 1616 op de vloot

voor Soeratte, van daar langs de kust van Malabar, Juli 1617 voor Tikoe, 22 October

te Bantam, Februari 1618 te Jakatra, Mei 1618 als hoofd van het kantoor te Masuli-

patam, October 1622 lid van de raad van defensie te Batavia, 21 Februari 1623

met de Palsgrave naar Engeland, 18 Augustus daar. 27 Juni 1628 „free brother of

the Company", 1633—1638 president te Soeratte. Hij repatrieerde 26 December 1638

met de Mary.

2) Bricken, tichelstenen.

3) Cerie, ten rechte sero, Maleis: staketsel in zee voor de visvangst.

CLXIX.

1) 990. 1623 III, (potlood) fol. 27—28, 2e exemplaar, 992. 1624 II, fol. 377—378.

Gebruikt Zeemogendheid I 313.

2) Willem Cornelisz. Huygh(en) voer als onderkoopman met het Postpaert uit,

24 Mei 1620 gageverbetering. Eind 1622 als koopman belast met de hof reis in Japan.

3) Cosequidonne, opperste raad van den shogoen, moest 1622 harikiri plegen.

CLXX.

1) Origineel 992. 1624 II, (potlood) fol. 336—339. Gebruikt Zeemogendheid I 459.

2) Iteradja (Vgl. XXXIV, 9). Grote van Carnatica, trachtte in 1613 tevergeefs
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zich meester te maken van de stad Paleacatte, in 1617 minister en veldheer van een

der kroonpretendenten van Carnatica, belegerde hij Augustus-December Paleacatte

weer te vergeefs, bij vergelijk werd hem een jaarlijkse tol van 5000 realen toegezegd.

Hij was wel meester van het omliggende land. In 1626 had hij weer veel strijd met

zijn buren, op wie hij in 1629 vrij grote voordelen behaalde.

3) Pardauwen, pardao, zie lijst.

*) fan Corneüsz. Cimst, schipper, lag 26 December 1618 bij Onrust, 26 October

1620 met de Schiedam van Batavia naar Amboina gezonden, gedurende de conqueste

van Banda commandeur van alle kleine vaartuigen aldaar. In Mei in gelijke rang

met de Schiedam, de Dragon en het Postpaert naar Batavia. 12 Augustus 1621 met

de Schiedam naar kaap Comorijn om daar te kruisen op de Portugezen. Van Uffelen

zond hem met dat schip, de Muys en de Jager 1622 naar Bengalen, 1623 van Coro-

mandel naar patria vertrokken, waar hem 14 Mei 1628 een gouden kop werd vereerd

voor zijn gedrag voor Pointe de Oalle.

B) Melik Seroii, mij niet bekend.

CLXXI.

1) 992. 1624 II, (potlood) fol. 343. Ont\'angen 31 Januari 1623 (Coen III, 960).

2) Hans Siockermans kwam als botteliersmaat met de Zierickzee uit, 22 November

1618 meester-kuiper en constabel te Jakatra, 9 November onder Caen als schipper

op het fregat Jakatra naar straat Palembang en Djambi, vervolgens op het jacht

Nassau, 6 December 1620 op het jacht Amboyna, 30 Januari 1623 beloond wegens

het overbrengen van spoedbrieven per sloep naar Djambi. 20 April 1623 weer hersteld

in zijn schippersambt, waaruit hij gedeporteerd was. 26 Februari 1629 wegens onbe^-

kwaamheid naar patria gezonden.

3) Zie voor de questie van het Franse jacht Petite Espérance; Europeërs IX,

p. 303.

CLXXII.

1) 992. 1624 II (potlood) fol. 345—346.
2) Onbekende Oosterlingen te Djambi.

*) David Dircksz. van Hoogcnberge als assistent uitgevaren met de Witte Beer.

Hij diende 9 November 1616 te Jakatra, werd 3 Januari 1620 onderkoopman, 15

Februari d.a.v. naar Bantam gezonden voor uitwisseling van gevangenen, hij moest

er 18 Februari met van Uffelen nogmaals aan land gaan. Sinds 1620 bottelier te

Batavia, 14 Juni 1622 koopman op de fluit Gorcum, als hoedanig hij zich slecht

gedroeg. 30 Januari 1623 op de St. Laurens.
B) jan Baptist van der Graeff kwam uit als opperassistent op de Gorcum, 15

September 1622 onderkoopman, Januari koopman op dat schip, 11 Juni 1627 kwam
hij te Batavia van het wachtschip Haerlem voor Bantam.

9) Mathijs van Ockerseel voer op de Nassau als assistent onder Reynst uit en

bezocht onder van den Broecke de kust van Arabië, 31 December 1614 te Jakatra ge-

plaatst. Later voer hij als onderkoopman op de Gouda uit. In 1622 werd hij door

Lemmens te Solor op de Valck tot koopman aangesteld. 9 Juli 1626 op de Haerlem

naar Atjeh gezonden.

A.

i)'989. 1623 II, (potlood) fol. 60—64. Ontwerp antwoord van Coen op onzen

brief CLXVII.
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CLXXIII.

•) 754. Batavias Afgatnde Briefboeck 13 Januari 162-1—27 Januari 1625, fol.

20—22.
-') Patrocinateur, van h'rans patrociner: iemand tot voorspraak dienen.

') Afgedrukt Coen 111 288—307.
•») Oei Wang San. Een der grootste Cliinese kooplieden op Manilla te Chincheu,

tevens mandarijn van lage rang. In October 1622 was hij op Pehoe met Reyersz. in

bespreking. 1 Januari 1624 met hetzelfde doel te Batavia. In 1625 was hij daar als

gezagvoerder van een grote Chinese jonk. Vgl. China register, vooral p. 164, 241.

0) Gabriel Towerson was 1603— 1608 Engels hoofdfactor te Bantam, waar hij

onder Lancaster kwam, 1611 captain op de Hector, 1612 daarmee in de Roode Zee,

1613 naar Engeland, 1617 in üoezeratte en te Ahmadabad, Februari 1619 met de

Ann naar Engeland, eind 1620 daarmee naar Batavia, waar hij eerst eind 1621

aankwam. Juni 1622 Engels agent te Amboina, Maart 1623 door de Nederlanders

wegens hoogverraad geëxecuteerd. Vgl. Moord p. 82, 83.

8) So Bing Kong, groot en invloedrijk Chinees koopman te Batavia, 11 October

1619 hoofd (kapitein) der Chinezen aldaar, 24 Juni schepen voor de Chinese

zaken. November 1620 gecommitteerd tot het wegersanibt, pachter der Chinese

spelen, 29 December 1620 beboet wegens het niet betalen van tienden van boom-
vruchten. 27 Januari 1623 werden hem door de overheid 600 realen vereerd. In 1629

voeren zijn jonken op Formosa. Juli 1636 afgetreden als kapitein en met de Bredamme
naar Thaywan, waar hij op Batavia handelde. 14 Maart 1639 te Batavia terug, kort

daarna weer schepen, 1640 boedelmeester. 1 April 1641 gestorven. Vgl. So Bing Kong.

') (Gon thay) Jan Kong, Chinees timmerman en koopman, 1620 van Bantam
te Batavia gekomen, 1 November 1620 pachter der Chinese spelen. 2 October 1622

gebruikt voor vooronderhandelingen met Bantam, 23 Januari 1623 beloond met 600

realen. Nog 1636 te Batavia.

8) Lim Lak ko, alias Schoenmaker, Chinees koopman te Bantam, December 1616

genoemd raad van den pangeran aldaar. April 1620 voerde hij besprekingen met de

Engelsen over het herstel van de handel niet Bantam. 24 Januari 1623 kwam hij

berooid naar Batavia, waar hem duizend realen werden geschonken voor bewezen

diensten. In 1628 voer zijn jonk op Thaywan. In December 1628 gebruikt voor onder-

handelingen met Bantam. 21 Juli 1636 tot zijn dood, Februari 1645, kapitein der

Chinezen te Batavia. Vgl. Officieren p. 10.

'•*) Moerwatting, Chinees koopman te Batavia, wiens jonken nog in 1630 voor

de handel op Formosa door de Compagnie gebruikt werden.

CLXXIV.

1) 754. Batavias Afgaende Briefboeck 13 Januari 1624—27 Januari 1625, fol. 146—
148. Van de brieven, waarvan nr. CLXXIV de beantwoording is, zijn slechts bewaard

die van 21 October (Coen IV, 605) en 12 December 1623 {Coen IV, 623).

-) Obsteren, van Portugees obstar: (ver)hinderen.

3) Sporreling: tegenkanting, twist, moeite, strubbeling.

3") Ondersteeck doen, afbreuk doen.

*) Permitie of puniitie?

^) Antonio van Diemen, de latere gouverneur generaal. Zie over hem Woorden-

boek V 127, Encyclopaedie I p. 598, Gouverneurs Generaal p. 46, G's G nr. VII en

van Üiemen.
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8) Dr. Pieter Vlack kwam December 1623 in de rang van raad extraordinair van

indië uit als president van vier schepen op de Gouda. Hij werd na aanl<omst 18

November 1624 ordinair raad en president van de raad van justitie. 1625 president

van de dagelijkse raad. 7 Februari 1627 vertrok hij als gouverneur naar Banda,

waar hij 24 Juli 1627 bij de terugkeer van Rosengain naar Neira door de Banda-

neese roeiers van zijn prauw werd overrompeld en naar Ceram gevoerd. Van

Gorckum bevrijdde hem in November, toen hij zeer leed aan berriberri. Hij trad

daarna weer korte tijd als gouverneur op en kwam 29 September 1628 te Batavia

terug, 4 November 1628 weer president van de raad van justitie. Hij huwde in Mei

1629 Elizabeth Ment, de zuster van Coen's vrouw Eva. In de volgende jaren comman-

deerde hij zonder veel succes herhaaldelijk vloten, die in de straat van Malakka

opereerden. 15 Augustus 1634 vertrok hij met negen schepen naar Soeratte, op reis

vele kustplaatsen aandoende om de Portugezen tegen te werken. Hij repatrieerde

van daar 5 Januari 1635 als commandeur van twee (vanaf de Kaap van zes) schepen

op de Banda en bereikte Nederland 16 Juli 1635. Coen had hem als zijn opvolger

gewenst.

CLXXV.

1) 1003. 1628 I, (potlood) fol. 586—594. Deze brief is nog aan de Carpentier

gericht en werd waarschijnlijk ook door hem voor Coen's aankomst uit patria ont-

vangen, zeker voor 18 October 1627. De inhoud werd echter door Coen verwerkt in

zijn generale brief van 9 November 1627 {Coen V 46).

-) Richard Slotboom was 17 October 1621 als assistent op de Goede Fortuyne bij

de vloot van Dedel, later onderkoopman op het Hert, 6 Juni 1622 weer op de Goede

Fortuyne, 1627 op Loehoe.

•') Ketjil Sibori, Ternataanse grote, kwam Mei 1627 met 5 correcorren van Soela

naar Kambello. Hij was zeer pro-Nederlands en werd in 1633 aldaar door andere

Ternatanen vermoord.

*) de Waert, mij verder niet bekend onderkoopman.

ö) Saraffy. Sarafi, sengadji van Tolokko, ging met den volgende in 1625 met de

Eendracht als Ternataans gezant naar Batavia. 14 Mart 1626 te Amboina, 1

Augustus met de Mokka te Ternate terug. Hij ging in April 1627 voor het aanbieden

van geschenken aan den nieuwen koning naar Tidore, waar hij tot 16 Juli werd

vastgehouden. Augustus 1630 als gezant naar het Ambonse. Hij werd vervolgens

sengadji van Ngofakiaha.

") Limoery. Kimelaha Limoeri, Ternataan, medegezant van Sarafi naar Batavia.

In 1627 gebruikt voor de onderhandelingen met gouverneur Lefebvre over een

opvolger van koning Modafar.

7) Gecaerlt, tot korrels gemaakt.

8) Dominicus van Cassiopyn. 17 Juni 1615 als luitenant van Ternate naar Siau

gezonden om daar te commanderen. 16 September 1624 kapitein, na Vogel's vertrek

commandant van het garnizoen te Amboina. Hij vertrok Augustus 1627 met den

Briel van daar naar Batavia.

^) Christojfel Gomariis, luitenant, vertrok Augustus 1627 van Amboina met den

Briel naar Batavia.

CLXXVI.

i> 1003. 1628 I, (potlood) fol. 165—166. Brief aan de Carpentier, mogelijk door

dezen ontvangen voor Coen's komt uit patria, doch door Coen verwerkt in zijn
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generale brief van 9 November 1627 {Coen V 43) en beantwoord 27 October 1627

(Coen V 192). Gebruikt Zeemogendheid 1 372.

CLXXVII.

I) 1003. 1628 I, (potlood) fol. 77—95, 2e exemplaar (potlood) fol. 568—585. Brief

aan de Carpentier, mogelijk door dezen ontvangen voor Coen's aankomst uit patria,

doch door Coen verwerkt in de generale brief van 9 November 1627 (Coen V 40).

Beantwoord 29 October 1627 (Coen V 187). Gebruikt Zeemogendheid I, 367.

-) Ketjil Hamzah, lialfbroeder van ketjil AH, germain neef van koning Said van

Ternate. Met dezen werd hij in 1606 gevankelijk door de Spanjaarden naar Manilla

gevoerd. Maart 1627 zonden ze hem, Christen geworden, terug in de hoop, dat hij

voor hen zou werken. Na de dood van koning Modafar werd hij, weer Mohammedaan
geworden, 21 Juli 1627 door de rijksgroten tot koning gekozen. Was hij voor dien

Spaans gezind, vanaf dit oogenblik trachtte hij tussen de partijen heen te laveren,

ook daar zijn gezag onder de Ternataanse hoofden niet groot was. In het voorjaar

1638 had hij in het Ambonse een samenkomst met G. G. van Diemen, waarvan

het resultaat was een contract, dat wederzijdse grieven wegnam. Vooral sinds het

optreden van Caen in 1640 als gouverneur der Molukken schikte hij zich naar de

wensen der Nederlanders. Hij stierf 6 Mei 1648.

3) Soebatten, het Ternataanse en Tidorese soeba. Soeba djooe! wil zeggen:

ik huldig U, erken U als vorst. Het woord hangt samen met het Maleise sembah:
huldiging. Van het woord het in het Nederlands gebruikelijke soebatten: smeken.

*) Ketjil Gorontalo, Tidorese prins. De in 1627 gestorven Tidorese koning Molé
Madjimoe werd opgevolgd door zijn zoon Njora malamo, die in 1633 voor prins

Gorontalo plaats moest maken.

5) Soula, versta Soelamadaha, een dorp op Ternate, want niet de groep der

Soelaeilanden is bedoeld.

8) Sa(h)id, (Saididijn), koning van Ternate, volgde 1583 zijn vader op, verdreef,

sinds 1599 in samenwerking met de Nederlanders, de Portugezen uit zijn gebied,

maar medio 1606 viel hij in Spaanse handen en werd naar Manilla gevoerd, waar
hij, ofschoon er van tijd tot tijd sprake van was hem naar Ternate terug te brengen,

in 1628 stierf.

T) Kimelaha, Ternataanse titel, lager dan die van sengadji; een kimelaha is een

dorpshoofd en wordt gewoonlijk, zooals hier, met een plaatsnaam samen genoemd,

echter ook wel met een persoonsnaam. De stadhouders op Ceram, in Nederlandse

stukken kimelaha genoemd, voerden in werkelijkheid de hogere titel salahakan.

*) Hoccum. De hoekoem was een der Ternataanse rijksgrooten. Zijn ambt was

niet rechterlijk (hakim), maar territoriaal, opperste kamponghoofd.

8) Emulatie, Frans emulation: naijver, wedijver.

10) De Soa Sioe, de hoofden der negen aanzienlijkste geslachten van Ternate,

die bij gewichtige zaken het rijk betreffende evenals de sengadjis, de hoofden der

buitengebieden, geraadpleegd moesten worden.
II) Hooplooper, aankomende matroos, van 16 a 18 jaar.

12) Gregorius Cornely (Gregory Cornelisz.) kwam 2 Januari tot 23 November 1612

als onderkoopman op de Zelandia onder Block uit, 1613 was hij koopman op Boeton,

daarna opperkoopman te Marieko, 22 Juni 1615 op Moti. 7 September 1618 was hij

op Solor, waarna hij repatrieerde. 10 Februari tot 13 October 1621 kwam hij weer
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uit als opperkoopman op de Westvrieslant, waarna hij weer in de Molukkeii werd

geplaatst. 15 Februari 1627 werd besloten tot zijn verlossing als opperhoofd van de

handel op Makéan. 11 December 1627 ging hij met Vogel als commissaris naar

Amboina en Banda voor een algemeene inspectie, waarna hij met de Swarte Arent

en de Griffioen te Batavia 12 Juli 1628 terugkwam. Hij woonde het eerste beleg van

Batavia bij en was 16 December 1628 tot 9 Juni 1629 met de Hope en de Kemphaen

naar Solor om het fort Henricus te lichten. 15 Augustus 1628 lid van de raad van

justitie, 28 Mei 1630 president schepen van Batavia. Onder Philips Lucasz. voer hij

1 September 1631 naar Soeratte en werd met de Brouwershaven naar de Indusmond

gezonden, op welke tocht hij 25 December 1631 stierf. (Vgl. Buysero, p. 184— 186).

13) Het rapport van üillis Seys (CC, 1) over de Molukken is afgedrukt Begin ende

Voortgang, dl. 11, p. 162 van het onderdeel O.l. Voyage van Verhoeven.

1+) De bewoners van Laboeha, Christenen, die onder de Compagnie stonden,

waren uitgeweken. Vgl. over deze episode Kroniek p. 484. Omtrent Juan Gebasidy

en anderen Laboeharezen in deze brief en nr. CCXVUl genoemd, zie men het in

de vorige noot genoemde rapport p. 167 vlg.

iS) Koning van Batjan was Noer Salat, Kroniek p. 484 noemt ten onrechte Ala-

wadin (II).

16) Frans Bruys, 9 Juni 1616 bevorderd van huisknecht te Maleio tot assistent,

26 Augustus 1623 koopman aldaar, medio 1628 vertrok hij met de Cameel naar

Arakan. In December was hij te Paleacatte.

1") jan van Endrom, 1626 opperkoopman te Paleacatte, hij stierf voor Augustus

1627.

18) Hans jurriaensz. Kerckman kwam 1618 als adelborst met de Nieuw Zeelant

onder de Houtman uit en werd 24 Maart 1620 korporaal. In 1627 was hij als luitenant

in de Molukken, 16 Augustus 1627 naar Batavia gezonden. Bij de beide belegeringen

van Batavia deed hij dienst. In October 1628 was hij kapitein.

19) Pieter Carelsz. kwam 1618 als korporaal op de Dort onder de Houtman uit,

hij was 25 September 1620 als zodanig te Batavia, 14 April 1622 bevorderd tot

sergeant der adelborsten, 27 Januari 1623 in dat ambt bevestigd. 1627 vendrig op

Batjan. 21 Mei 1636 als vendrig te Batavia gecontinueerd. 20 Juli als luitenant met

de Oudewater naar Thaywan, in 1640 in garnizoen te Amboina. Hij stierf voor 17

December 1644 ter kust van Coromandel.

CLXXVIII.

1) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 424-^27, 2e exemplaar 1006, 1629 I fol. 165—168.

Brief aan de Carpentier. Inhoud naar patria gemeld 6 Januari 1628 (Coen V 70).

Pieter Nuyts vertrok 22 Mei 1626 als raad extraordinair van Indië met het Gulden

Zeepaert, reeds 10 April 1627 benoemd tot gouverneur van Thaywan met opdracht

als gezant naar den shogoen te gaan wegens de minder goede verstandhouding met

Japan. 30 April raad ordinair, 12 Mei met de Heusden naar Thaywan, 28 Juni gouver-

neur aldaar, 24 Juli met de Woerden naar Japan, daar niet door den shogoen ont-

vangen, 4 December terug naar Thaywan, 24 December daar. In April 1628 trad hij

weinig tactvol op tegen de bemanning van enige Japanse jonken, die hem 29

Juni overviel in zijn huis en hem eerst vrijliet, nadat hij 200 pikol zijde had afgestaan

en gijzelaars naar Japan meegegeven. In Juli en September deed hij met enige

schepen tochten naar de kust van China, waar hij van I Kwan, nadat hij hem bij
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een bezoek aan zijn schip had vastgehouden, een leveringscontract verwierf, dat door

Coen werd afgekeurd. Deze verving hem 31 Maart 1629 door Putmans, die 21 Juni

te Thaywan aankwam. Nuyts kwam 1 1 üctober te Batavia, waar hij wegens parti-

culiere handel 9 Alei 1630 in rade werd verhoord, uit zijn ambt gesuspendeerd en

in arrest gesteld. 15 Juli 1632 zond Specx hem naar Japan, waar hij 12 September

in handen der Japanners werd gesteld, die hem eerst 5 Juli 1636 vrijlieten. 10 Decemr
ber kwam hij te Batavia terug, waar het proces wegens particuliere handel weer
werd opgevat, dal 13 September 1637 eindigde met zijn onbekwaaniverklaring de

Compagnie verder te dienen. In December repatrieerde hij. In het vaderland werd
hem 18 duizend gulden uitbetaald voor zijn pretensies. Hij stierf te Hulst 11 Decem-

ber 1655.

-) Pieter Jansz. Muyser, opperkoopman in Japan, 4 December 1624 als comman-
deur van enige schepen op de Hrasmus van Thaywan naar de baai van Manilla,

4 Februari 1627 vice-president van de raad van justitie te Batavia. Hij was daarna
de medegezant van Nuyts naar Japan, van waar hij 18 Maart 1628 met de Heusden
te Thaywan kwam, secunde aldaar, in Juli de voornaamste der gijzelaars, voor Nuyts
naar Japan medegegeven, waar hij 1631 stierf.

^) Conbon, provinciaal gouverneur in China, tou tok, opperbevelhebber der troepen

in een provincie.

*) Simsou, Chinees koopman te Amoy, aangesteld („geaposteerd") voor de

alleenhandel met de Nederlanders, admiraal van de zee en grootmandarijn van Amoy.
In 1627 werd hij bij de inname van die stad door I Kwan vermoord. Hij was aan de

Compagnie toen nog grote bedragen voor verleende voorschotten schuldig.

s) Gerrit Fredericksz. de Witt, 11 December 1622 tot 25 Augustus 1623 als opper-

koopman op de Munnickendam in de Molukken, daarna dienend op de Vrede en de

Tholen, 14 Mei 1624 als gezant naar China gezonden. Na de dood van Sonck, van

19 September 1625 tot de komst van Nuyts, 28 Juni 1627, wnd. commandeur en

hoofd van de handel van Thaywan. Met de Erasmus en andere schepen langs de

kust van China, waar hij vrij onhandig optrad tegen I Kwan, naar Batavia, waar
hij in December aankwam. In Januari 1628 met de Vianen naar patria, dat hij na

een moeilijke reis, waarbij hij o.a. op de kust van West Australië belandde, in

November bereikte.

«) Tarroseymondonne, secretaris van den daimio van Firando.

") Alles tusscheii de cijfers 7 in Duitse vertaling afgedrukt Japan, Beilage 26.

'•) Taccomondonne, vervanger van den daimio van Firando. Dezelfde als de

persoon genoemd in noot 6?

s) Fesodonne, erfelijk gouverneur van de omgeving van Nagasaki, koopman, be-

langhebbende bij de handel via Formosa op China gedreven. Hij was zeer anti-

Nederlands en de eigenaar van de jonken, die in 1627 enige „Sinkanders" van

Formosa om over de Nederlanders te klagen naar Japan brachten en waarvan de

bemanning in 1628 Nuyts overviel. Hij stierf 24 Juni 1630, krankzinnig geworden.

')) jaffioye, de scheepskapitein van Fesodonne, die in 1627 de lieden van Sinkang

naar Japan bracht, in Juni 1628 Nuyts overviel en de gijzelaars naar Japan voerde.

**') Thoiserodonne, factor van den shogoen te Meako, tevens handelaar naar

Formosa.

1") Sackie, sake, de bekende, uit tarwe bereide, bierachtige drank der Japanners.

1') Lees. Thoiserodonne.

115
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CLXXIX.

1) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 420—422, 2e exemplaar 1006, 1629 1, fol. 171—173.

Brief aan de Carpentier. Inhoud naar patria gemeld 6 Januari 1628 (Coen V 68).

2) Figen Samma, de daimio van Firando, een der kleinste feodale heren van Japan,

wiens stad door de handel der Europeanen zeer vooruitging.

3) Boughys, bonjoys, liever bugyo's, stedelijke ambtenaren der centrale regering

van Japan.

*) Iquan. / Kwan, kleermaker, later Compagniestolk te Thaywan, daarna zeerover,

vkfiens macht snel toenam. In 1627 geraakte hij bijna in strijd met de Witt bij diens

tocht langs de kust van China. Hij nam nog in dat jaar Aimoy, waarop de Chinese

regering hem tot oppermandarijn van Aimoy en admiraal van de zee benoemde.

Hij nam het Conipagniesschip Westcappel, maar liet het weer vrij. Nuyts wist hem
October 1628 een tractaat af te dwingen, dat Coen niet bekrachtigde. Kort daarna

kwamen zijn onderaanvoerders Kwi Tsik en Tan Tsai lak tegen hem in verzet. De
eerste ontnam hem Aimoy, doch werd daarna evenals de tweede met behulp van de

Compagnie verslagen. Daar hij zich niet hield aan de hierop gesloten contracten,

liet G. G. Brouwer door Putmans een aantal van zijn oorlogsjonken verbranden. De
blokkade van Aimoy had echter weinig succes. In 1640 werd weer een contract met

hem gesloten, waarbij hij de handel op Japan aan de Compagnie overliet. Hij was
een der laatste steunpilaren der Mingdynastie en viel in 1647 in handen der Mand-

sjoes, waarna het met zijn invloed uit was. Hij was de vader van den bekenden Kok
Sing A.

6) Serobeodonne, scheepskapitein van Thoiserodonne, bezocht met zijn jonk o.a.

Formosa.

") Banderen, Portugees Bandéar: zich tot een partij verenigen.

') Barent Pessaert werd 18 November 1622 van assistent onderkoopman op de

Zierickzee, 3 April 1623 op het fort Pehoe. 6 Februari lid van de dagelijkse

raad te Batavia. Later vrijburger handelend o.a. op Japan, dat hij in 1627 met een

jonk bereikte om 21 October 1627 met de Vrede naar Batavia terug te keren.

8 Maart 1628 schepen, 17 October 1628 vendrig. September 1633 in Soeratte. In

1634 vertrok hij heimelijk met de Selant naar patria en werd na met het Deense

jacht St. Jacob te zijn uitgekomen 1633 hoofd van het kantoor der Denen te Tranke-

bar. In 1644 als gevangene in handen van Coromandelse grooten. In 1645 voer hij

als Deens president naar Japan, maar werd als „fugitiff" door een Nederlands

jacht gearresteerd en 22 November naar Batavia gevoerd. 19 Mei 1646 zond men
hem van daar naar Manilla om Compagniesgoederen te vei kopen en te spionneren.

Hij werd op de Philippijnen vermoord.

CLXXX.

1) 1004. 1628 II (potlood) fol. 356—363. Brief aan de Carpentier. Ontvangen 21

December 1627 {Coen V 260). Inhoud naar patria gemeld 6 Januari 1628 (Coen

V 68). Beantwoord 18 Mei 1628 {Coen V 274).

1') Strop om in te wegen of om mee op te hijsen.

2) jacob Spangiaert, 1627— 1628 koopman te Thaywan, mij verder niet bekend.

3) Het gedeelte tusschen de beide cijfers 3 is in Duitse vertaling afgedrukt

Japan, Beilage 28.
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*) Toubande, mij niet beleende Japanse groote.

5) Gosensamma. Erenaam voor den shogoen Hidetado, die, opgetreden in 1605,

in 1623 afstand deed om eerst in 1632 te sterven.

8) Ouwaydonne, opperraadsheer van den shogoen Hidetado, onder lëmitsu (1623

—

1654) opper „richter" van een groot deel van Japan.

•»•) Cauwantsdonne, keizerlijk gouverneur van Nagasaki.

7) Opra. Titel van een Siamese grote, hier van het destijds in dat land zeer

machtige hoofd der Japanners.

*) Vertuynen, afperken, afzetten.

CLXXXI.

1) 1006. 1629 1, fol. 175— 176. Brief aan de Carpentier. Inhoud naar patria gemeld

3 November 1628 (Coen V 106).

2) Forieren, van oud Frans fourrer: van levensonderhoud voorzien.

*) Quinoskedonne, raadsheer van den shogoen.

^) Wontadonne, raadsheer van den shogoen.

CLXXXIl.

i) 1006. 1629 I, fol. 97—99. Brief aan de Carpentier. Ontvangen 26 November 1627

(Coen V 301). Inhoud naar patria gemeld 6 Januari 1628 {Coen V 65). Beantwoord

14 Juni 1628 {Coen V 301).

Maerten van Rossen kwam begin 1624 te Masulipatam, werd er 16 October 1625

hoofd van het kantoor, trad 14 Mei 1629 af, vertrok medio 1629 naar Batavia, van-

waar hij 15 December 1629 repatrieerde als vice-commandeur onder van den Broecke

op de Frederick Hendrick.

Barent Pietersz. opperkoopman, werd 16 October 1625 secunde op het kantoor

Masulipatam, volgde 14 Mei 1629 van Rossen als hoofd op. 26 December 1632, ver-

dacht van particuliere handel, met Weesp naar Batavia opgeroepen, 16 Augustus

1634 benoemd tot, sinds 1635 tot 20 Augustus 1637 in functie als opperhoofd van

de handel te Soeratte, daarna tot 12 April 1640 directeur aldaar, 9 September 1640

ziek met de Leeuwarden naar Batavia. Hij vertrok 1641 als commandeur van de

retourvloot naar patria en stierf op de terugreis.

2) Ongersche, Hongaarse.

") Cornelis van Houten voer 1620 uit als assistent op het Wapen var Delft, 1625

op het Wapen van Hoorn in dienst, 16 Juni onderkoopman. September 1626 met een

inheems vaartuig. September 1627 met de Brouwershaven van Masulipatam naar

Arakan voor opkoop van slaven, ook 1631 en 1632 derwaarts. 30 September 1634

kwam hij met de Zutphen uit patria te Batavia. 12 October 1634— 13 Augustus 1636

opperkoopman en opperhoofd in Djambi. Hij repatrieerde daarna.

*) Boudewijn van der Mylen, onderkoopman, vergezelde van Houten September

1626 naar Arakan. Zijn weduwe werd in 1629, uit patria komende, door den schipper

van de Batavia ongepast behandeld.

5) Mamet Tacky. Mohammed Tagi werd April 1626 door Mansoerkhan

(CLXXXIII, 3) als gouverneur naar Masulipatam gezonden, waar hij zich als

knevelaar berucht maakte. 30 September 1627 ging hij naar Golconda en werd in

1628 mir djoemlah, schatmeester, als hoedanig hij in 1630 werd vervangen, hij

stierf 21 Mei 1631.
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*) Ramana, Mohammedaans koopman te Masulipatam aan wien met Lingena

(LX, 7) en kontoer (volgende noot) de handel met de Westerlingen lange tijd

was verpacht. De inheemse gouverneurs plachten deze litden herhaaldelijk geld

af te zetten. Zij werden dan gevangen gezet en gepijnigd. Ramana stierf in 1629

tengevolge van mishandelingen, ondergaan nadat de Nederlanders de stad Masuli-

patam blokkeerden.

'<) Kontour (Koutoer?), de derde der monopoliehandelaars te Masulipatam.

8) de Witte. Hendrick de With, opperkoopman ter kust van Coromandel, maakte

1629 als indigokenner een tocht naar Bengalen. Later te Palicol geplaatst, waar

hij 30 Juni 1632 stierf.

9) fn = fanum. Zie lijst.

10) Sionckans. In- en uitvoerrechten door Voorindische hoofden geheven.

11) Desa Calabackers. Vermoedelijk; een dorp vol armoedzaaiers.

12) Rendadoor, pachter van een landschap, een mijn of andere bron van inkomsten.

1-^) Roeland Crap(p)e. Nederlander?, in 1617 in dienst der Deense O.LC. In

Augustus 1618 vertrok hij met een jacht naar Voor Indië als voorbode van de

vloot, die drie maand later onder zeil ging. Voor Karikol ter kust van Coromandel

werd zijn schip door de Portugezen genomen. Hij ontsnapte en kreeg van den

naik van Tandjore voor zijn compagnie Trankebar in pacht. Hij bleef er als hoofd

tot zijn vertrek naar Denemarken in 1621 met een lading peper, in 1623 werd hij

hoofd („generaal") van alle Deense vestigingen in het Oosten. In 1624 verwierf

hij Trankebar in eigendom. Hij opende de handel op Makassar en bezocht ook

Batavia herhaaldelijk. In Denemarken werd hij geadeld. Hij ontving echter weinig

materiële steun^ waarom hij in 1629 het fort te Trankebar, te vergeefs echter,

aan de Nederlanders wilde verkopen. In 1636 volgde Pessaert (CLXXIX, 7) hem

op. Hij repatrieerde 30 November van dat jaar.

1*) Cothr.man. Mohammedaanse koopman?, mij niet verder bekend.

CLXXXIII. .

;) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 377—381, 2e exemplaar 1006 1629 I, fol. 100—
104. Brief aan de Carpertier. Ontvangen 26 November 1627 (Coen V 294). Inhoud

naar patria gemeld 6 Jaunari 1628 (Coen V 65). Beantwoord 14 Juni 1628 (Coen

V 294). Gebruikt Zeemogendheid I 478, 480.

2) Menseeterseylant, een der eilanden ten Noorden van Batavia, zo genoemd

naar een Nederlandsen schipper, nl. May; dus een woordspeling.

3) Mansoerkhan, een Abessiniër, mir djoemia (schatmeester) van üolconda en

pachter der gouvernementen Masulipatam en Petapoeli. Wegens een poging zich

in 1628 van het gezag in Golconda meester te maken, wera hij met vergift uit de

weg geruimd.

4) George Bruen of Brewen, Engels koopman, 1623 te Batavia, Maart 1624

factor van het nieuwe kantoor te Tandjore, 20 November met het Hart weer naar

Batavia terug. October 1626 factor te Masulipatam, welk kantoor 27 September

1628 wegens de ondergane knevelarij werd opgeheven. Hij vertrok naar Armagon

en van daar 25 Juni 1629 naar Bantam. 1631 in Engeland terug.

B) Christoffel van der Molen kwam 1620 met het Wapen van Hoorn als onder-

koopman uit en kreeg 24 December vergunning met hetzelfde schip te repatriëren.

In 1622 vertrok hij met de Vandhund voor de Deense O.I.C. naar Trankebar, was
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eerst lioofd van het Deense kantoor te Masulipatam, later te Trankebar („pre-

sident").

*) Lackeren, werkwoord samenhangend niet laccagie, verlies van waren gedu-

rende het transport, de bewerkino of de opslag, niet alleen door lekken maar ook

door andere oorzaken.

') Adolff - Adolff Thoniasz. (XLIV A, 8).

8) Jan Peper, assistent in 1625 door van der Burch in Arakan achtergelaten,

vanwaar hij September 1627 werd opontboden. Hij maakte in 1629 van Paleacatte

weer een reis derwaarts.

") Sr. de Terra. Deze landsheer was de naik van Armagon, Wenkapati-naik,

(vgl. CCLXXIV, 4).

i«) Marinus Louisz., opperkoopman, diende een jaar te Palikol, vertrok 20 October

1627 met de Batavia van Paleacatte naar Batavia en van daar 14 December met
de Mackreel onder van Hasell als gezant naar Bantam. 5 Januari 1628 lid van de

raad van justitie. 15 Juni 1628 met de Edam naar Arakan gezonden voor opkoop
van rijst en slaven. Van daar moest hij naar Coromandel doorvaren. Hij repatrieerde

einde 1629 op de Leyden van de vloot van van den Broecke. Hij was, sinds 1632

de echtgenoot van Eva Ment, Coen's weduwe, later bewindhebber van de W.I.C.

11) Piperiiis kwam 1623 als adelborst met de Leeuwinne uit, voorlezer te Masuli-

patam, later te Paleacatte, waarna hij krankzinnig werd.

12) Ds. Georgius Candiditis kwam in 1623 met de Leeuwinne uit, werd Juli 1625

predikant te Temate, vanwaar hij in April 1626 door Lefebvre wegens ongepast

optreden naar Batavia werd teruggezonden. Sinds Mei 1627 op Formosa, waar hij

tot bekering der heidenen in het dorp Sinkang woonde. Hij huwde Mei 1632 te

Batavia de bekende dochter van G. G. Specx, Sara. 15 September 1632 predikant

te Batavia, sinds Mei 1633 weer op Formosa. Hij repatrieerde 9 December 1637.

1641 weer te Batavia geplaatst, waar hij tevens rector van de Latijnsche school

was en 30 April 1647 stierf.

13) Gerrit Servaes. predikant te Paleacatte, waar hij 26 October 1625 stierf.

1*) Ds. Folyn(i)us kwam 5 December 1625 met de David van de Nassause

vloot uit, predikant te Paleacatte, waar hij 15 November 1626 stierf.

iB) ]an Jansz. Visscher werd 28 December 1622 als opperkoopman met de

Eenhoorn naar Amboina gezonden, waar hij rechter was in de strafzaak tegen de

Engelsen. 20 October 1623 op Banda geplaatst, 6 Februari 1625 van Ai naar

Batavia vertrokken. 17 Maart 1627 voor een reis heen en terug met de Medenblick

naar Paleacatte vertrokken. 28 October 1627 met den Briel naar Banda gezonden

om daar na het vertrek van Vlack het bestuur als president op zich te nemen.

Hij legde dit ambt 1 September 1629 neer en repatrieerde 15 December als opper-

koopman op de Hollandia.

18) Thomas Johnson kwam begin 1625 als „purser" op de Lion uit, koopman in

Atjeh, 1627 te Armagon, daar nog Februari 1629 als secunde. October 1630 met

de London in Engeland terug.

") Kastoerangapa, grote van het rijk Carnatica, gouverneur van een deel der

kust. In 1629 werd hij door den naik van Gingi verslagen.

CLXXXIV.

1) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 366—367. Brief aan de Carpentier. Ontvangen
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21 December 1627 (Coen V 260), inhoud naar patria gemeld 6 Januari 1628 {Coen

V 68), beantwoord 18 Mei 1628 (Coen V 274). Gebruikt Japan S. 196.

2) Teychosama. Hidejosji, boer van afkomst, wist steeds hoger op de ambte-

lijke ladder te stijgen en. de vrijwel uiteen gevallen delen van Japan weer te

verenigen, sedert wanneer hij onder de titel kwanbahoe als regent optrad. Later

kreeg hij de nog hogere titel van taiko. Hij stierf in 1598. Zie ook II, 9.

3) Abraham du Bois, schipper van de Walcheren, werd 23 October 1620 beboet

wegens zijn houding voor Japara, kort waarop hij met dat schip repatrieerde.

30 December 1624 met de Orange van Thaywan naar Manilla gezonden. 21 October

1627 vertrok hij met de Vrede uit Firando. 18 December 1627 over op de naar

Nederland bestemde Vianen, doch 10 Januari 1628 daarvan genomen wegens ziekte.

24 Juni 1628 op de Zuyt Hollant, waarmee hij naar Siam voer. 6 Maart 1629 zonder

gage naar patria gestuurd.

CLXXXV.

1) 1009. 1630 I, fol. 421—424. Eerst 19 Juni 1629 ontvangen (Coen V 597).

Hendrick Arentsz. Vapoer diende 1615 tot 1622 te Soeratte. 7 Maart 1623 opper-

koopman en lid van de dagelijkse raad te Batavia. 26 Juli 1624 met de Bantam
van daar weer naar Soeratte. 1626 opperkoopman te Agra. waar hij in 1631 door

het inheemse bestuur korte tijd gevangen werd gehouden. Hij verving van Hasell

in 1632 na zijn dood voorlopig te Soeratte en stierf daar 24 October. Hij was
tevens schilder.

1") Rotsen, hier: gaan.

2) Simon jansz., schipper, tussen talrijke naamgenoten niet te onderscheiden.

2') Laking, vermindering, slijtage, afneming, speciaal van het gewicht van waren,

vgl. CLXXXIII, 6.

CLXXXVI.

1) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 402—403. Brief aan de Carpentier. 17 November
1627 ontvangen {Coen V 63).

Jo(li)annes van der Hagen. 12 Mei 1627 onder Nuyts als opperkoopman met de

Ouwerkerck van Batavia naar Thaywan vertrokken, waar hij gedurende Nuyts' reis

naar Japan tijdelijk aan het hoofd der zaken stond. Daarna viel hij, met enige

jonken naar de kust van China gezonden, in handen van I Kwan; later werd hij

weer vrij gelaten. Hij was een der gijzelaars voor Nuyts 1628 naar Japan gestuurd.

10 September 1632 vertrok hij van Batavia naar de kust van Coromandel. In 1633

was hij weer te Thaywan, vanwaar hij 7 December 1637 m.et de Waterloose Werve
te Batavia kwam. Vanaf 20 Februari 1637 kruiste hij met twee jachten ter West-

kust van Sumatra. Augustus 1638 gezant naar Bantam. In 1639 tot zijn dood (27

Juli 1640) hoofd van het kamoor Cambodja.

2) Onderbanden; hier; onkosten.

CLXXXVII.

1) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 412—413. Inhoud naar patria gemeld 6 Januari

1628 (Coen V 72). Gebruikt Zeemogendheid I 508.
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CLXXXVIII.

1) 1006. 1629 I, fol. 53—54. Brief aan de Carpentier. Beantwoord 15 Juni 1628

(.Coen V 310). Inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 {Coen V 115). Ge-

bruikt Zeemogendheid 1 421.

-) Jahangir, als prins Selim peheeten, stierf 7 November 1627 op weg van

Kashniir naar Lahore.

CLXXXIX.

1) Origineel 1006. 1629 1, fol. 54. Brief aan de Carpentier.

CXC.

») Origineel 1006. 1629 1 fol. 52. Beantwoord 15 Juni 1628 (Coen V 310). Inhoud

naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen V 115). Gebruikt Zeemogendheid I 422.

2) Hadji Mohamed, mij verder onbekende Perzische koopman.
3) Mollimbeeck. Moelaim Beg, factor van den sjah van Perzië, die het monopolie

van de zijdeuitvoer had te Ganiron. Alle handelszaken in Perzië moest de Com-
pagnie met hem afdoen. Hij was voor 1623, toen de Nederlanders in Perzië ver-

schenen, factotum van den hertog van Sjiraz geweest en was in 1633 nog in functie.

De Compagnie had veel strubbelingen met hem.

CXCI.

1) 1006. 1629 I, fol. 95—96. Ontvangen 28 Februari en beantwoord 14 Juni 1628

(Coen V 301). Copie naar patria gezonden 3 November 1628 (Coen V 118).

2) Afgedrukt Coen V 175.

^) Casysaban, broeder van Mohamed Pagi (CLXXXII, 5), door dezen tot gouver^-

neur van Masulipatam aangesteld. In functie van 12 November 1627 tot medio 1629.

*) Jan jacobsz. Bors kwam 1621 als adelborst met de Zuyd HoUant uit. 9 Augus-
tus 1625 bevorderd van assistent op de Goede Fortuyne tot onderkoopman. 1632

—

1633 in Japan. 10 Mei 1633 beboet wegens particuliere handel en vervolgens als

ondienstig naar patria gezonden.

5) Dawar Baksh, zoon van prins Khusrav, werd na Jahangir's dood door Asaf

Khan als Grootmogol uitgeroepen. Nadat deze op de hand van prins Khurram was
overgegaan, werd Dawar Baksh vermoord.

«) Hendrick Verbrugge, opperkoopman, vergezelde in 1627 den Perzischen gezant

(CXCII, 3) van Amsterdam via Batavia naar Masulipatam. Van daar 15 Januari

1628 terug naar Batavia. 18 Juli werd hij met de Utrecht onder Smidt naar Soeratte

gezonden om van daar den gezant verder naar Gamron te begeleiden. 1 Maart 1629

door Smidt, omdat hij „eenhandig" was, naar Batavia terug gezonden.

CXCII.

1) 1006. 1629 I, fol. 91—92. Antwoord op brief van 11 October 1627 (Coen V
175). Ontvangen 28 Februari 1628, beantwoord 14 Juni 1628 (Coen V 294). Inhoud

naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen V 118). Gebruikt Zeemogendheid I 483.

2) Ouga, mij niet bekend Oosterling.
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-*) Moesa Beg vertrok als gezant van den sjah 1625 naar Nederland, waar hij

9 Februari 1626 op Texel aankwam. Hij werd er luisterrijk ontvangen, maar zijn

zending had weinig resultaten. Hij keerde 12 Maart 1627 op de Utrecht van de

vloot van Coen naar het Oosten terug, had aan boord vele pretensies, wilde o.a.

van de Kaap met enige schepen naar Soeratte gebracht worden, wat Coen echter

weigerde. Na aankomst te Batavia vertrok hij 11 October met de Medenblick naar

Coromandel, waar hij eerst laat verdere reisgelegenheid vond. Eerst 5 Januari 1629

voer hij, weer op de Utrecht, met den gezant Sniidt naar Gamron, waar hij 5

Februari aankwam.

CXCIII.

1) Origineel 1006. 1629 1, fol. 92—93, 2e exemplaar (copie) fol. 94. Ontvangen
2 April 1628, beantwoord 14 Juni 1628 {Coen V 294). Inhoud naar patria gemeld
3 November 1628 (Coen V 118).

2) Carel Reyniersz. de latere gouverneur generaal. Vgl. Gouverneurs Generaal

p. 53, G's G. X, Encyclopaedie lil 598.

CXCIV.

1) 1004. 1628 II, (potlood) fol. 433—435, 2e exemplaar 1006, 1629 1, fol. 55—57.
Brief aan de Carpentier. Ontvangen 2? Juni 1628 (Coen V 114), beantwoord 18

Juli 1628 (Coen V 365), inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen V 114).

cxcv.

1) 1006. 1629 I fol. 122—126. Brief aan de Carpentier. Ontvangen 22 en beant-

woord 23 Mei 1628 (Coen V 287). Inhoud naar patria gerield 3 November 1628

(Coen V 108).

2) Tonnemondonne, dienaar van den dainiio van Firando.

*) Kackusemedonne, mij niet bekend Japanner.

5) Ms = maas, vide lijst.

*) In Japan werd het zilver in schuitjes gegoten, die een waarde hadden van

4,3 tail of ongeveer 15 gulden.

CXCVI.

1) Origineel 1006. 1629 1, fol. 135—140, 2e exemplaar (copie) fol. 128—133.

Brief aan de Carpentier. Ontvangen 21 Maart, beantwoord 18 Mei 1628 (Coen V
261). Origineel naar patria gezonden 3 November 1628 (Coen V 106).

2) Sugadonne, raadsheer van den shogoen en regent van Meako.

^) Nufarriniadonne, schrijver van den shogoen.

*) Michiel jansz. Snel kwam 6 Juni 1622 met de Delfshaven uit en werd den Hen
als zijdekenner met de Samson naar de kust van China gezonden, vervolgens onderr

koopman te Thaywan, waar hij o.a. op de jonk Macao diende, 1G32 koopman te

Firando. In 1633 wegens delicten gedeporteerd en zijn gage geconfiskeerd. In 1636

kwam hij met de Schagen weer als assistent uit.
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**) Quod iiiitio vitiosuni est, iioii potest tractu temporis convalescert. D. Lib. L.

par. 29. Wat in zijn beginsel slecht is, kan niet door -^c loop van den tijd her-

stellen. Zie Corpus Juris, Digesten, par. 29 van titel XVII van boek L.

5) Cardeel van oud-frans card€l: vierstrengstouw, touw om aan boord zeilen

op te hijsen.

*) Hayto, onder-gouverneur, de eerste mandarijn na den conbon in een Chinese

provincie.

") Pragger, knorrepot, onhandelbaar wezen.

8) Nicolaes Kettingh kwam 1620 als assistent met de Haen uit, 1623 op de

Piscadores, 1626 bevorderd van onderkoopman op de Arnemuyden tot koopman.

14 Januari 1627 opperkoopman op de Ouwerkcrck.
8') Mirum in niodimi agunt Macchiavellicuni. Zij handelen te zeer op de wijze

van Macchiavelli.

9) Juan Fernandes, Chinese tolk op 1 haywan, door de Witt medio 1627 mee-

genomen naar Batavia.

1") Leng, strop van touw om een last op te hijsen.

CXCVII.

1) Origineel 1006. 1629 I, fol. 131—132. Brief aan de Carpentier. Ontvangen

25 April, beantwoord 18 Mei 1628 (Coen V 261). In originale naar patria gezonden

3 November 1628 (Coen V 106).

2) Taycon, mij onbekende term voor stuurman van een Chinese jonk.

3) Bojou, mij niet bekende zeerover.

3') Si de praeteritis posset queri. Indien men uit het voorafgaande een gevolg

kan trekken.

CXCVIII.

1) Origineel 1006. 1629 1, fol. 118—119. Brief aan de Carpentier. Ontvangen 22,

beantwoord 23 Alei 1628 (Coen V 284). In originale naar patria gezonden 3 Novem-
ber 1628 (Coen V 166).

2) De absentibus nil nisi bona, van de afwezigen niets dan goeds.

CXCIX.

1) 1006. 1629 I, fol. 120—121. Brief aan de Carpentier. Ontvangen 22, beant-

woord 23 Mei 1628 (Coen V 284). Copie naar patria gezonden 3 November 1628

(Coen V 106).

2) Abraham de Mourcourt 11 Juni 1624 naar Japan gezonden, later onderkoop-

man op Thaywan. Hij behoorde tot de gijzelaars voor Nuyts aan Jaffioye mee-

gegeven. 21 Februari 1634 weer aangenomen als opperkoopman.

3) SicI

CC.

1) 1006. 1629 I, fol. 215—217.

Gillis Seys voer 17 September 1618 met het Wapen van Seelant als opperkoopman
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uit en werd naar Solor gezonden. 1621 opperkoopman van de winkel te Batavia.

Hij repatrieerde op de Westvriesland onder Grijph 21 Januari 1622. 1626 weer uit-

gevaren met de Hollandia. 26 Februari 1627 als commissaris naar de Molukken

gezonden. 6 November 1627 met de Texel weer derwaarts en 25 December te

Ternate aangekomen. Hij nam met de titel president 3 Maart 1628 het bestuur

over de Molukken over van Lefebvre en stierf na een tocht naar Batjan (13 Juni

tot 30 Juli 1628) te Ternate 10 Augustus 1628 aan beri-beri.

3) Fijneert: veinst.

CCI.

1) 1006. 1629 I, fol. 48—50. Ontvangen 22 Juni 1628 {Coen V 114). Beantwoord

18 Juli 1628 (Coen V 354). inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen

V 115). Gebruikt Zeemogendheid 1 423.

2) Thomas Ker(r)idge kwam eind 1611 als koopman der Engelse O.I.C. naar

Soeratte, werd Juli 1613 als gezant bij den Grootmogol naar Agra gezonden, verr

toefde 1614 als zoodanig te Adsjmere, werd 18 Februari 1616 president te Soeratte

en was Juni 1622 in Engeland terug. Van 1624 tot 1628 was hij weer president

te Soeratte, vervolgens zat hij tot 1648 te Londen in de directie der Compagnie, in

1655 was hij nog in leven.

^) Constantijn Aleman was 1625 en 1626 schepen, 7 Juni tevens kapitein van de

burgerwacht te Batavia. Hij kreeg 22 November 1627 toestemming als particulier

koopman naar Perzië te gaan, vanwaar hij in 1633 als „pernicieux instrument"

naar Batavia teruggebracht zou worden. Hij woonde toen als gehuwd man te

Ispahan, Hij vertrok in stilte via Bagdad en Aleppo naar Europa, maar werd bij

de laatste plaats door de Turken vermoord.

*) Dirck van der Lee, onderkoopman met de Gouda uitgevaren, 19 April extra-

ordinair schepen te Batavia, tevens diaken. November 1622 belast met de visitatie

der boeken, 25 Januari 1623 opperkoopman, 3 Maart 1623 in de dagelijkse

raad. Hij vertrok 26 Juli 1624 met de Weesp naar Perzië, was van 22 April 1625

tot April 1626 te Gamron, 9 April van daar naar Arabië. Hij kwam 4 Augustus

1626 weer te Batavia en was van 4 Augustus 1627 tot 1 Juni 1628 als commissaris

ter inspectie op de kantoren Goezeratte en Perzië, Juli 1628 belast met het nagaan

van de boeken der Oostelijke kwartieren, Maart 1629 commandeur van de wacht-

schepen voor Bantam, 9 Juni van daar opontboden, 25 Augustus 1629 werd hij in

verband met het tweede beleg van Batavia met de Purmerent en de Cleyne Hope
weer naar Bantam gestuurd, 1630 secretaris van de Hooge Regeering, 8 Mei 1630

werd hem stem in de Raad van Indië verleend. Hij repatrieerde 6 Januari 1632

als commandeur van de retourvloot op de Nassau.

•') Balachy, andere naam voor den persoon genoemd CXCi, 5.

8) Ommerauwen, umrah, meervoudsvorm van amir, hoog Mohammedaans ambte-

naar of hoofd.

CCII.

1) 1006. 1629 I, fol. 357—370. Antwoord op Coen's brief van 27 October 1627

(Coen V 186). Ontvangen vóór 20 Mei 1628 (Coen V 659). Inhoud naar patria

gemeld 3 November 1628 (Coen V 125).
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^) Refociilatie, we! bedoeld reforcillatie of iets dergelijks, versterking of ver-

betering.

3) facques Zennepaert, opperkoopnian op Banda, viel 24 Juli 1627 met Vlack in

handen der lieden van Reen en werd drie dagen later van Tombe op Ceram naar

Banda gezonden met een orembai, die daar niet aankwam. Sedert werd niets meer

van hem vernomen.
•) Gillis Vcnant voer als assistent met de Mauritius uit, was Mei 1619 vendrig

bij de verovering van Jakatra. 14 Juni 1622 werd hij als koopman overgeplaatst

van de Gorcuni naar Batavia, sinds Januari 1623 vrijburger aldaar en betrokken

bij de koopvaart. 13 Maart 1623 schepen. 6 Januari 1627 wegens wangedrag ver-

bannen naar Banda. Hij maakte van daar in 1627 als kapitein van het burgerjacht

Nera een weinig opleverende reis naar Siam. 25 April 1628 werd hem toegestaan

met de Purmerent naar Batavia terug te keren. Hij vertrok 11 November 1629

naar het vaderland en kwam November 1632 met het Engelse schip Swallow

uit Engeland te Gamron. 11 April 1637 vertrok hij met de William van Soeratte

weer naar Engeland.

=) Comminatie, bedreiging.

8) Geinstreert, aangedrongen, vgl. Portugees instar, ergens op staan, ergens

op aandringen.

') Malitie, Latijn malitia, kwaadaardigheid, boosheid.

8) Wilkm van Hoorn, vrijburger op Banda, maakte 1627 van daar met het jacht

Nera als burger-koopman een geen voordeel gevende reis naar Siam.

*) Willem Perregens werd 9 September 1625 bevorderd van onderkoopman tot

koopman op Ai, diende vervolgens op Banda Neira. 1628 terug gesteld tot koopman
op den Briel, 1 September naar Batavia vertrekkend. 6 Januari 1632 bevorderd tot

opperkoopnian heiast met de scheeps- en logboeken. Hij stierf voor 12 Januari 1634.

10) Jan jorisz. vrijburger op Banda. Een oppertimmerman van deze naam kwam
eind 1617 met de Franse schepen in Indië en ging 4 Januari 1618 in dienst der

V.O.C. over.

") jacob Schram kwam vermoedelijk met zijn vader Wybrant, den Raad van

Indië, 22 Mei tot 14 December 1626 uit. Hij werd fiscaal op Banda en na Vlack's

gevangenneming eind Juli 1627 wnd. president aldaar. 25 April 1628 voer hij met

de Purmerent naar Batavia. 26 Juli d.a.v. was hij schepen aldaar.

1-) Barent Cornelisz. Rob, opperkoopman, kwam 1627 met Coen's vloot naar

Indië en werd 28 October naar Banda gestuurd met den Briel. Hij stierf daar

reeds 18 Maart 1628.

13) Dirck Willemsz. Baadt, onderkoopman op Lonthor, waar hij begin 1628 stierf.

") Cornelis Acoley kwam met de Texel naar indië, 1628 onderkoopman op

Lonthor, 8 Mei 1629 opperkoopman op Ai, 19 April 1630 op Neira, 3 Maart 1634

president van Banda, 1635— 1642 gouverneur aldaar, 13 Januari 1642 Raad van

Indië, 29 November 1643 op Banda gestorven.

1^) Jacob Schoaff, 1620 als assistent met de Naerden uitgevaren, 23 Juni 1621

te Batavia, waar hij op de secretarie werd geplaatst. 1628 van opperkoopman op

Ai teruggesteld tot onderkoopman wegens zijn tekorten en naar Batavia gezonden.

Sinds 1633 maakte hij in die laatste rang herhaaldelijk reizen voor peperopkoop

naar Selebar ter Westkust van Sumatra.

1") Arent Stevensz. Gardenijs, geb. 1604, kwam 1625 als assistent met de Schie-

dam uit en werd aan boord tot onderkoopman bevorderd, daarna opperkoopman
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op Banda, 1 September 1629 als president tijdelijk met liet bestuur over Banda

belast, 14 Juni 1630 lid van de Raad van Justitie te Batavia, 1631 gehuwd met

een zuster van Specx' vrouw, boekhouder generaal en extraordinair Raad van Indië,

8 Mei 1632 met de Prins Willem als gouverneur naar Coromandel, 22 September

d.a.v. op last van Heeren XVII wegens particuliere handel naar Batavia terug ge-

roepen en 31 Januari 1633 zonder gage met de Weesp naar patria gezonden.

Februari 1635 kwam hij als opperkoopman met de Nassau weer uit, 6 December

benoemd tot directeur en secunde te Amboina, werwaarts hij 20 Februari 1636

vetrok met de Wassenaer, 25 Juli d.a.v. te Batavia terug en 26 Augustus als visir

tateur met de Middelburch naar Soeratte, Perzië en Coromandel, 17 Juni 1637 weer

te Batavia terug. 22 Juli 1638 extraordinair Raad van Indië, 18 September gouver-

neur van Coromandel, 8 Augustus 1641 ordinair Raad van Indië. Hij stierf 16 Juli

1643 te Paleacatte.

1') Parrings, Maleis parang, kapmes.

CCIII.

1) Origineel 1006. 1629 1, fol. 371—376. Ontvangen vóór 20 Mei 1628 {Cocn V
6.59), beantwoord 25 November 1628 (Coen V 415).

-) Barent AUilthoff kwam 1607 als sergeant met de Hoorn uit, 2 October 1619

apoincté-vendrig. Hij diende 1620 te Batavia en nam als luitenant begin 1623 deel

aan de Conqueste van Banda, 5 Juni kapitein op Lonthor, 1628 of 1629 uit dat

ambt ontzet.

3) Curieuse verschrijving voor Gardenijs, CCII, 16.

••) Pecanticheyt, naijver, afgunst.

^) Misschien Cornelis de Meyer, die Augustus 1632 secretaris van Banda was.

") Geoutriseert, geauthoriseerd.

'') Het plakaat op de particuliere handel en het vervoer van specerijen van

27 December 1627. Vgl. Plakaatboek, p. 217.

s) Ghy, gei, lopend touw, waarmede men een zeil bijeenhaalt, als men het niet

langer bij wil houden,

9) Parra, Maleis para-para, droogrek.

CCIV.

') Origineel 1006. 1629 I, fol. 51. Copie 1009, 1630 I, fol. 445. Ontvangen 8

Augustus 1628 (Coen V 380). Beantwoord 11 Augustus 1628 (Cocn V 388). Inhoud

naar patria gemeld 3 November 1628 {Coen V 120).

2) Slappen, van Maleis tjap, zegel, dus verzegelen.

3) Mir Kamar, mij verder onbekend Goezerats schipper.

CCV.

1) 1006. 1629 I, fol. 343—345. Antwoord op brieven van 4 November 1627 (^Coen

V 195) en 7 Maart 1628 (Coen V 247). Inhoud naar patria gemeld 3 November

1628 (Coen V 121). Beantwoord 15 December 1628 (Coen V 424).

Jan de Horney kwam 1617 als assistent met de Mauritius uit, October 1621

onderkoopman, 1624 op Solor, daar later opperkoopman, 1626— 1629 commandeur
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op fort Henricus, Hij sloot in 1628 een bestand met de lieden van het Portugese

Larantoeka, verduisterde gelden en liep, toen de tonimissaris Cornely Februari

1629 naar Solor kwam, naar die lieden over, vanwaar hij naar Makassar ging en

zich bij de Portugezen aansloot. Tot in 1638 trad hij in de Timorarchipel tegen

de Compagnie op.

-) Jan Thombergen kwam 1618 als assistent met de Mauritius in Indië, 25 Octo-

ber 1621 onderkoopman, gebruikt op de schepen naar Solor en Timor bestemd,

later opperkoopman en conmiandeur op de jachten derwaarts varend. 1634 gebruikt

voor de handel op Sumatra's Westkust, 163&—1639 weer varend op Solor en

Timor. 4 Maart 1640 als commandeur van 2 schepen naar Borneo. Hij repatrieerde

December 1640 op de Aliddelburg.

^) johan Hendrictisz. is van talrijke naamgeiiooten niet te onderscheiden.

•*) Intche Camis. Entjik, aanduiding voor een fatsoenlijken, niet adellijken Ma-
leier, ook wel van een Chinees. De hier bedoelde Maleier was blijkbaar in dienst

der Compagnie.

^) jan van Heuten, schipper op de Hope, 9 Mei 1628 wegens sodomie en diefstal

gcvankelijk van Solor naar Batavia gestuurd. Brief CCXIV tegen het slot lees ik

zijn naam als van Benthem.

") Cent Symensen, mij verder niet bekend.

CCVI.

>) 1006. 1629 I, fol. 302—314. Antwoord op brieven van 27 October {Coen V
178), 13 December (aan van Gorcum V 219), 27 December 1627 (aan id. V 229),

17 Februari (aan id. V. 229), 4 Maart 1628 (Coen V 245). Ontvangen 27 Mei 1628

(Coen V 121). Copie naar patria gezonden 3 November 1628 (Coen V 125). Beant-

woord 25 November 1628 (Coen V 399).

-) Afgedrukt Coen V 206.

3) Imam, voorganger bij de rituele godsdienstoefening (salat), die de Moham-
medanen vijf maal daags gehouden zijn te verrichten.

*) Imam Sibory, mij niet verder bekend.

&) Frans Leenderfsz. kreeg 6 December 1620 verlof te repatriëren. 5 October

1622 schipper op de Victoria. Bij de tocht naar Banda (waar hij als luitenant

optrad) idem op het jacht Amboina. 1627 schipper op de Griffioen, hij stierf 1628

aan de wonden op Kombtllo opgelopen.

'•) jacob jansz. Patacka was reeds in 1608 als onderkoopman onder van Caerden

in Indië, 1611 opperkoopman op Batjan, 1612 in Spaanse krijgsgevangenschap,

1623 daaruit vrijgelaten en opperkoopman op Ternate. Hij repatrieerde 1626 met

de Nassause vloot en kwam 1627 met die van Coen weer uit. October 1627 in

het Ambonse geplaatst. Hij vergezelde 1628 de Ambonse hoofden naar Batavia,

vanwaar hij, na het eerste beleg te hebben bijgewoond, 25 November 1628 weer
te Amboina terug kwam. Juni 1631 als opperkoopman van Loehoe gelicht. In Sep-

tember met een jonk naar Batavia vertrokken, strandde hij op Boeroe en werd
weer op Loehoe geplaatst, 1633/1634 op Hitoe. In 1635 was hij vicecommandeur
(op de Amboina) van vijf schepen van Batavia naar Perzië varend onder van

Ommeren, na wiens dood hij 18 October commandeur werd, 1637 kruiste hij op de

Valck met 8 jachten in het Ambonse, waar hij 10 Mei stierf.

') Loehoebessy, een der vier hoofden van Loehoe.
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8) Obstineert, van obtenir, verkrijgen.

») Het rapport van Seys over Amboina is afgedrul<t Begin ende Voorfgangh

dl. 11 in het onderdeel 0.1. voyage van Verhoeven.

CCVII.

1) 1006. 1629 I, fol. 87/88. Ontvangen 8 (Coen V 380) en beantwoord 11 Augus-

tus 1628. Inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen V 118). Gebruikt

Zeemogendheid I p. 484.

^) ]an Buys. Het jachtje van dezen vrijburger moest wegens tegenwind naar

Arakan terugkeren, waarop hij met de fluit Edam naar Batavia reisde.

3) Christofjel van Singelinhoff, Deens luitenant op het fort Trankebar, is mij

niet verder bekend.

*) Alonso Boato de Roctias, Portugees stuurman, niet verder bekend.

^) Den aep was er al uit, het geld, de contanten waren er al uit.

CCVIII.

1) 1006. 1629 I, fol. 89—90. Ontvangen 8 en beantwoord 11 Augustus 1628 (Coen

V 380). Inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen V 118). Gebruikt

Zeemogendheid 1 481.

^) Hendrick Kerclirinck voer als assistent 1620 met de Naerden uit, 26 Maart

1622 op de St. Nicolaes, hij voer daarop onder Reyersz. naar de kust van China,

28 Februari 1624 onderkoopman. Hij kwam als koopman op de Vlieland 12 October

1627—9 Juni 1628 uit patria naar Faleacatte en voer van daar naar Batavia.

1 Maart 1629 met 's Lands Mauritius naar Banda. Maart 1631 opperkoopman op

Rosengain. 20 Februari 1638 opperkoopman en commissaris te Makassar. Hij repa-

trieerde in 1643.

CCIX.

') 1010. 1630 II, fol. 557. Ontvangen 8 Augustus 1628 (Coen V 380).

ccx.

1) 1006. 1629 1, fol. 81—83. Ontvangen 8 (Coen V 380) en beantwoord 11 Augus-

tus 1628 (ibid. 384). Inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen V 118).

2) Goederen, hier is ongetwijfeld goedang bedoeld, evenals nog eens in deze

brief. De laatste maal, dat het woord er in voorkomt, wordt er echter een plaats-

naam mee aangeduid.

3) Saraff, misschien bedoeld sjariff of sjeriff, titel voor de afstammelingen van

Hasan den zoon van khalif Ali en Fatimah, de dochter van den profeet Mohammed.
•) Jan Jansz. Neledoe voer Mei 1626 als koopman met de vloot van Schram uit,

1627 op de Grootenbroek ter kust van Coromandel. Hij voer 8 Augustus 1629 als

opperkoopman onder del Court naar Soeratte en Perzië; hij kwam December 1629

voor Soeratte, eind Februari 1630 voor Gamron.
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CCXl.

1) 1006. 1629 1 fol. 84. Ontvangen 24 September 1628 (Coen V 118). Beantwoord
12 Mei 1629 (Coen V 520).

CCXIl.

») 1006. 1629 I, fol. 72—73, tweede exemplaar fol. 85—86. Ontvangen 24 Sep-

tember 1628 (Coen V 118), inhoud naar patria gemeld op 3 November 1628, beant-

woord 12 Mei 1629 (Coen V 513). Gebruikt Zeemogendheid I 482.

2) Melick Mamena. De eigenaar van het „Moorse" schip, dat de Grootenbroeck

naar Paleacatte opbracht.

^) Pieter jacobsz. Reael voer 12 October 1627—14 Juli 1628 als opperkoopman
op de Wieringen uit patria naar Paleacatte en van daar een week later naar Batavia,

waar hij 24 September aankwam. Ik vermoed dat hij spoedig daarna is gestorven.

CCXIII.

^) 1006. 1629 1, fol. 73—74. Ontvangen 30 September, inhoud naar patria gemeld

3 November 1628 (Coen V 118). Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 513).

CCXIV.

1) 1006. 1629 I, fol. 346—349. Inhoud naar patria gemeld 3 November 1628 (Coen

V 102), beantwoord 15 December 1628 (Coen V 424).

-) Den ouden en den jongen Kitchil. Vgl. brief XXVIII. Ketjil Protavy (of Par-

tavy), het voornaamste hoofd van Solor was een trouw bondgenoot der Neder-

landers, die reeds in April 1613 een contract met hem sloten. In 1637 was hij een

man van hooge leeftijd, in 1646 was hij niet meer in leven. Zijn zoon bezocht

enige malen Batavia.

^) Lougebatteii, misschien longebatten, mij niet duidelijk.

*) Peecka, verder onbekende zoon van den sengadji van Lamahala oj) Adonara.
s) Gedediceert, bedoeld gedecideerd.

CCXV.

1) 1006. 1629 I, fol. 341—342. De brief is geschreven tusschen 12 en 31 Augustus

1628. Ontvangen 19 September 1628, de inhoud naar patria gemeld 3 November

(Coen V 120), beantwoord 15 December 1628 (Coe/! V 424).

1') Onstrac, onstarck, onsterk, zwak.

-) Willem Woutersz. kwam 1621 uit als hoogbootsman op de Monnickendam,

hij werd later schipper op de Paleacatte, April 1625 wegens een vergrijp terug-

gesteld tot busschieter, 22 September 1625 stuurman op de Griffioen, 1628 schipper

op de St. Nicolaes. 1631 wordt zijn weduwe genoemd.

CCXVI.

1) 1008. 1629 III, (potlood) fol. 197—199. Beantwoord 24 April 1629 (Coen

V 511).
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CCXVII.

M 1006. 1629 1, fol. 75—76, tweede exemplaar 1007, 1629 II, fol. 22—23. Ont-

vangen 30 September 1628 (Coen V 118), beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 520).

2) Comitos, gecommitteerden, inlandse opkoopers, makelaars.

CCXVIII.

') 1006. 1629 I, fol. 224—251. Brief begonnen door Scys en na zijn dood op

10 Augustus 1628 door Wagensvelt beëindigd. Antwoord op brieven aan Lefebvre

van 27 December 1627 (Coen V 225), 13 Februari (ibid. 236) en 4 Maart 1628

(ibid. 244). Ontvangen 28 October 1628, copie naar patria gezonden 3 November

1628 (Coen V 133), beantwoord 6 Januari 1629 (ibid. 442).

^) Bedding, balken of houten vloer, waarop geschut geplaatst werd.

*) Carvalle, Spaanse tolk op Ternate, verder onbekend.

=) Daniel Ottens, 26 Augustus 1623 assistent te Ternate, later fiscaal aldaar,

hij vergezelde Seys 13 Juni tot 30 Juli 1628 op zijn reis naar Batjan en maakte

daarna 30 Augustus tot 23 November een onderzoekingstochf met de Orange naar

Magindanao. In April 1635 voer hij als commandeur van drie schepen van Ternate

naar Thaywan.

8) Tyfa, tifa, Moluks-Maleis voor signaalblok.

7) Lolarye, lolaro, Ternataanse naam voor een houtsoort, Brugiera Rumphii.

8) Hiet bezoek van Seys aan Batjan is, van inheemse zijde gezien, vermeld in

Kroniek p. 48. Vgl. ook Valentijn I, Beschrijvinge van de Moluccos, p. 144/118.

'*) Sawohetoby. Sawohe is een oude Ternataanse titel, de rest is of een eigen-

naam, of een geografische aanduiding: Obi.

1") Donna Helena was de weduwe van Bastiaen de Gastro (vgl. LVII, 9).

'') Juan la Cera, Domingo, kimelaha Woote enz. waren bewoners van Laboeha

(CLXXVIl, 14). Vgl. Begin cnde Voortgang II, het slot van Verhoeven's Voyage.

12) Gewant, teruggekeerd, wedergekeerd.

'') Indelective, onaangenaam.
i'') Het contract tusschen Both en koning Noersalat van 2 December 1612 is

afgedrukt Corpus I 99.

15) Exordium, inleiding, aanhef ener rede.

1") Diedewijle, het is mij niet duidelijk, wat hier gestaan moet hebben, een uit-

drukking voor onbekend met of iets dergelijks.

1") Cockuin, coquin, schelm. .

i*») Op de Kajoagroep waren twee sengadjis, die toma boekoe (aan de voor- of

binnenzijde) en die toma doedoe (aan de rug- of achterzijde).

'^) Ali, de latere sultan Mohammad AU, 6e vorst van Batjan.

-") Willem Claesz. (van) Vollenhove, koopman op Taliaboe, welk kantoor in

1623 werd opgeheven, daarna op Batjan, vanwaar hij eind Juli 1628 gelicht werd.

'^^) Anthonio van der Eeden, onderkoopman te Ngofakiaha, werd eind Juli 1628

koopman op Batjan, 1630 te Tafasoho.
•") Nicolaes van Dorfmont, 1622 onderkoopman op het schip Mauritius, 1623

te Tafasoho, 1628 opperkoopman te Ternate, waar hij 2 Januari 1631 stierf.

.'^) Van Sebasiiaen Samudy, marinho van de kerk op Batjan, is mij niet anders

bekend, dan in deze brief vermeld staat.
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^^) Atasangis, vermoedelijk corrupt voor tjara peranggis, op de Frankische,

Portugese, Europese wijze.

'^) De Koning van Gilolo, de vierde in rang van de Molukse vorsten, had

destijds vrijwel geen macht meer en vertoefde aan het hof van den koning van

Ternate.

-") Jan Noyen kwam als opperkoopman met de vloot van Coen in 1627 in Indië

en werd 1628 met de Oranje naar de .Molukken gezonden; wegens onenigheid met

den schipper werd hij Februari 1629 aan de wal geplaatst. 30 April 1629 vertrok

hij met de Arent weer naar Batavia.

-) Pieter Bonus (Bonnes), krankbezoeker, vertoefde 1623—1626 in West-lndië

en kwam 4 Februari 1627 met den Briel als proponent te Batavia, hij werd op

Makéan geplaatst en 18 October 1629 tot predikant bevorderd In 1630 vertrok hij

wegens ziekte naar Amboina en in September naar Batavia, 3 Juli 1631 op Formosa

geplaatst.

^*) Cornelis jacobsz. Block kwam 1620 als ziekentrooster uit met de Muyden,

1624 te Tafasoho als voorlezer, later op Batjan, waar hij zich slecht gedroeg.

Coen gaf 6 Januari 1629 last hem naar Batavia terug te zenden. 2 Augustus 1635

kwam hij weer uit patria, arbeidde 1641 op Banda, 1643 te Amboina, 1644 te

Ternate. Hij repatrieerde 13 December 1649.

CCXIX.

1) 1006. 1629 I, fol. 277—285. Ontvangen 29 September 1628 {Coen V 126),

inhoud naar patria gemeld 3 November, beantwoord 25 November 1628 {Coen

V 415).

-) Cortegarde, corps de garde, wachthuis, speciaal van de nachtwacht.

^) Roepeerd, lage affuit voor scheepsgeschut.

•^) Gerard Demmer kwam 1626 als assistent op de Hollandia uit, 1627 secretaris

van Banda, 1629 koopman en fiscaal aldaar, 1631 opperkoopman, 24 Juni 1638

lid van de Raad van Justitie te Batavia, 14 Januari 1639 fiscaal van Indië, 18 Janu-

ari 1642 benoemd tot gouverneur van Amboina en extraordinair raad van Indië,

14 September in functie, het eerste half jaar onder toezicht van Caen als super-

intendent, 13 Februari 1647 opgevolgd door de Vlaming van Outhoorn, 19 October

1647 ordinair raad van Indië, 1650 president van de Raad van Justitie, 13 Januari

1651 president-schepen. Hij repatrieerde 4 December 1652 als commandeur van

een retourvloot.

CCXX.

1) Origineel, 1006. 1629 I, fol. 277—285. Ontvangen 29 September 1628 {Coen V
126), naar patria gezonden 3 November (ibid. 125), beantwoord 25 November

(ibid. 399). Gebruikt Zeemogendheid I. 384.

2) Andree, radja van Noesanive, ging met de Suratte September 1628 naar Batavia

om bij Coen zijn opwachting te maken, hij keerde in November met dat jacht naar

Amboina terug.

3) Lourengo da Silva, radja van Soja, reisgenoot van den vorige.

*) Manuel Castanho, hoofd van Hativa, reisgenoot van de beide vorigen, stierf

kort na aankomst te Batavia.

116
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6) Paulo Comez, hoofd der Ambonse Mardijkers, stierf ook te Batavia.

6) Mas Mir, verder onbekend handelaar te Japara.

7) Genamptiseert, van Frans nantir, onderpand of verzekering geven, een som

Storten als zekerheid.

i) 1006. 1629 I, fol. 354.

CCXXi.

CCXXII.

1) 1006. 1629 I, fol. 352. Het Maleise origineel werd 20 September 1628 ontvangen.

Translaat naar patria gezonden 3 November 1628 (Coen V 129).

'') Kapitan Time = Ontvanger der invoerrechten of havenmeester.

^) Kjahi Dipati Ma(n)doera Redja, hofgrote van Mataram, kwam 22 October 1628

met 5000 man voor Batavia met last de stad te nemen of zich dood te vechten. Daar

zijn poging mislukte, werd hij 28 November voor de stad ter dood gebracht.

*) Kjahi Dipati Oepasanta, collega en lotgenoot van den voorgaande.
f") Dipati Topanta, mij niet bekend.

") Toetnenggoeng Angabaya, idem.

7) Safar, de tweede maand van het Mohammedaanse jaar.

8) Pangeran Djoeminah, oom van den vorst van Mataram en aanvoerder van het

leger, dat in 1629 Batavia belegerde. Vermoedelijk werd hij wegens de mislukking

van dit beleg na zijn terugkomst te Mataram ter dood gebracht.

ccxxm.

1) 1006. 1629 1, fol. 351. Het Maleise origineel werd ontvangen 21 September 1628.

Translaat naar patria gezonden 3 November 1628 (Coen V 129).

B.

1) R.A. collectie Wollebrant Geleynsen de Jongh, no. 39. Ontvangen 18 Januari

1629 en beantwoord 5 Februari (vgl. no. CCLl).

CCXXIV.

1) 1007. 1629 II, fol. 11—18. Antwoord op brieven van 14 Juni (Coen V 294) en

7 Juli 1628 (ibid. 335). Ontvangen 6 en afschrift naar patria gezonden 17 November

1628 (Coen V 137), Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 513). Gebruikt Zeemogend-

heid I 482, 484

Perjas en Tajolas. Perjas = pariahs, kasteloze niet Mohammedaanse bewoners van

Voor-Indië, Tajolas, vermoedelijk bedoeld taliars, kaste der wakers in Zuidrindië.

y) Marten Vinck, vrijburger te Paleakatte, misschien is hij dezelfde als M. V. die

in de 40er jaren als commandeur en opperkoopnian op Oeylon bekend was.

*) Mierfiens, gouverneur van Soeratte.

6) Roeloff Comelisz. kwam 1628 als opperkoopman met de Leeuwinne uit patria

ter kust van Coromandel en werd van daar met twee jachten naar Arakan gestuurd.

«)- Geintarcqueert, gezonden.
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') Mirniorad, Mir Moerad, aanzienlijk koopman te Masulipatani, Marchchimcha

(Mirsa Simsjah?) Perzisch koopman aldaar, Asgiabauwa, eveneens koopman te

Masulipatani.

s) Nizamsjah, titel dtr vorsten van Ahmadnegara.

CCXXV.

1) 1007. 1629 li, fol. 20—21. Antwoord op Coen's geheime brieven van 14 Juni

{Coen V 290) en 11 .Augustus 1628 (ibid. ,379). Ontvangen 6 en afschrift naar patria

gezonden 17 November 1628 (ibid. 137). Beantwoord 12 Mei 1629 {Coen V 513).

Secrete brief.

') Goupinata, compagniesmakelaar te Petapoeli.

CCXXVl.

') 10O7. 1629 11, fol. 19. Ontvangen 14 en afschrift naar patria gezonden 17

November 1628 (Coen V 137) Beantwoord 12 Mei 1629 {Coen V 513).

^) Mosse = Mussoola, zie lijst.

CCXXVII.

1) 1007. 1629 il, fol. 24—27. Antwoord op brieven van 14 Juni (Coen V 301) en

11 Augustus 1628 (ibid. 384). Ontvangen 14 November 1628 (Coen V 137) en be-

antwoord 12 Mei 1629 (ibid. 520). Gebruikt Zeemogendheid I 485.

'•) Schrobber, schraper, afzetter, afperser.

-) Noersuniala, ten rechte mirdjoemlah, schatmeester, vgl. CLXXXII, 5 en

CLXXXIII, 3.

^) Sargail, sarkhel, titel van een hogen ambtenaar in Golconda, admiraal.

CCXXVIII.

1) 1006. 1929 I, fol. 297—300. Ontvangen omstreeks 3 November 1628, op die

dag werd de inhoud naar patria gemeld (Coen V 133), beantwoord 25 November

1628 (Coen V 399). Gebruikt Zeemogendheid 1 386.

2) Kimelaha Java (jara?) Tomaitoe, mij verder niet bekende Ternataanse grote.

Tomaitoe is het aanzienlijke Ternataanse huis, waaruit de stadhouders der Soela-

eilanden stamden, zoals die van Ceram uit het huis Tomagola.

') Kimelaha Loehoe kwam met kapitan laoet Ali in 1628 in het Ceramse en volgde

begin 1629 op aanbeveling van Lucasz. daar zijn neef Leliatloe als stadhouder van

den koning van Ternate op Geleidelijk werd hij sterk anti-Nederlands, sinds 1632

liet hij de Makassaren in zijn gebied toe, waardoor de Compagnie met hem in strijd

kwam. In 1638 zette koning Hanizah hem op aandrang van van Diemen gevangen,

tegen uitlevering van Leliattoe werd hij echter weer vrijgelaten. Loehoe ging daarna

weer zijn eigen gang. In 1643 werd hij wat toeschietelijker, maar te laat, 10 Mei

werd hij op last van den koning weer gevangen genomen en begin Juni ter dood

gebracht.

») Christiaen de Wandelaer, Banda's vrijburger.

^) Dirck Schouten, 1629 onderkoopman op Lonthor, in 1641 van secretaris op
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Neira koopman op Ai, 11 September 1643 met de Salamander van Batavia naar

Thaywan, 23 Februari 1644 opperkoopman, 3 November 1644 naar Malakka,

16 Maart 1645 „fabrieck" aldaar, 1649 naar patria, 1651 is hij weer in Indië,

1 Maart 1651 opperkoopman te Japara, 15 September 1651 reis naar Perzië, 1652

opperkoopman te Batavia, 8 Juni 1653 weesmeester, 28 Januari 1656 als commandeur

van drie schepen naar Bali en Bima, 7 Juli als zodanig naar Bantam, 11 Februari

1657 als commissaris naar Makassar, waar hij 30 April stierf.

6) Dragonstukken door Prins Maurits uitgevonden. Lucasz. bedwingt ook hier

zijn zucht tot het zich deftig uitdrukken niet, hij bedoelt draken, scheepskanonnen

van groot kaliber. Zie over Prins Maurits aandeel in de verbetering der artillerie

Krijgswezen p. 226 vlg.

CCXXIX.

1) 1006. 1629 1, fol. 355. Het Maleis origineel werd ontvangen 7 October 1628,

translaat naar patria gezonden 3 November 1628 (Coen V 129).

ccxxx.

1) 1008. 1629 111 (potlood) fol. 163—164. Ontvangen 5 Januari 1629, (vgl. brief

CCXL en Coen V 151). Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 518). Gebruikt Corpus 1

233 en Zeemogendheid I 425.

CCXXXI.

1) 1008. 1629 III, (potlood) fol. 159, tweede exemplaar (origineel) 1009 1630 I,

fol. 445—446. Antwoord op een brief van 18 (21) Juli 1628 (Coen V 354). Ont-

vangen 5 Januari 1629.

') Jan jansz. Smidt werd, hoewel hij gefailleerd had, als opperkoopman 1627 uit-

gezonden. Hij vertrok 26 Juli 1628 van Batavia als ambassadeur der Staten Generaal

via Soeratte naar Perzië met de vloot onder van Hasell. Hij kwam 3 Februari 1629

te Gamron en bereikte in Perzië niets van belang. 16 Maart tot 14 Juni 1630 reisde

hij als commandeur van Gamron via Soeratte naar Batavia terug, waar hij lid van

de Raad van Justitie werd en ± 31 October 1631 stierf.

^) De jonker, Mahomei Tacky, was de zoon van den Perzischen koopman Hoesain

Beg, die met den Perzischen gezant (CXCII, 3) in Nederland was geweest. De jonge

man berokkende de Compagniesdienaren, vooral na zijn vaders dood te Batavia, door

zijn buitensporig gedrag zeer veel last. Het gaf hun ook veel moeite hem weer naar

zijn land terug te krijgen. Nog in 1633 was men met hem in proces.

*) johan Lucasz. van Hasselt, een schilder, vertoefde in 1625 reeds sinds enige

jaren als particulier in Perzië en liet zich door de Compagnie gebruiken. Hij stond

zeer in de gunst bij sjah Abbas en vertrok 1625 met den Perzischen gezant naar

Europa, maar keerde reeds in October 1626 met de Dordrecht naar Batavia terug en

ging van daar weer naar Perzië. 19 Juni 1629 kwam hij met de Utrecht van Soeratte

te Batavia om van daar als agent van de sjah naar patria te gaan met de vloot

onder van den Broecke.
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CCXXXII.

^) Origineel 1009. 1630 I, fol. 443—444. Ontvangen 5 Januari 1629, beantwoord

18 Augustus 1629 (Coen V 595).

ccxxxm.

1) 1008. 1629 III (potlood) folio 160

CCXXXIV.

1) 1008. 1629 III (potlood) fol. 201—207. Antwoord op brieven van 18 Mei 1628

(Coen V 259) en 26 Juni 1628 (ibid. 313), ontvangen 26 November 1628 {Coen V
510), inhoud naar patria gemeld 10 Februari 1629 (ibid. 145), beantwoord 24 April

1629 (ibid. 509). Gebruikt Corpus 1 215, Zeemogendheid I 512.

2) Afgedrukt Corpus 1215.

3) Jacques Ho(o)man, 1626 opperkoopman op Thaywan, werd 21 Juni 1629 met

63 andere Nederlanders nabij Matau door Formosanen gedood.

*) Wanteongh, Chinees koopman in Chincheoe.

^) Remoratie, vgl. Spaans en Portugeer remora, oponthoud, beletsel, hindernis.

8) Don Juan de Mendoza, generaal der galeien in de Philippijnen.

9) Perpenderen, overwegen.

9*) Onderband, hier de band, waarmee men de pakken zijde bindt om te voor-

komen, dat ze uit elkander vallen.

10) R. D. Bas, bedoeld is de Amsterdamse burgemeester ridder Dirck Bas, Jacobsz.

sinds 1602 bewindhebber der O.I.C. Vgl. Vroedschap I p. 245.

CCXXXV.

1) Origineel 1008. 1629 III (potl.) fol. 165—166. Antwoord op brief van 11

Augustus 1628 (Coen V 386). Ontvangen 5 Januari 1629 (vgl. brief CCXL en Coen V
518). Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 518).

CCXXXVI.

1) 1008. 1629 III (potl.) fol. 148— 151. Antwoord op brief van 21 Juli 1628 (Coen V
357). Inhoud naar patria gemeld 2 Februari 1629 (Coen V 151). Gebruikt Zee-

mogendheid I 423.

2) Oito (van) Westerholt kwam 1620 als assistent met de Zuythollant uit, 15 Juli

1626 onderkoopman te Batavia, hij kwam onder Grijph Mei 1628 voor Mokka,

28 Mei 1630 suppoost-weesmeester te Batavia, 14 September 1631 koopman, hij stierf

kort daarna.

3) Afgedrukt Perzië p. 248, nr. 136.

CCXXXVII.

1) Origineel 1009. 1630 I, fol. 456—457, copie 1008 1629 III, (potl.) fol. 167—168.

Ontvangen voor 10 Februari 1629 (Coen V 141). Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen

V 518).
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2) Nwio Alvarez Botelho, Portugees vlootvoogd, was reeds in 1607 voor Soe^

ratte, 1624 voer hij met twee schepen en zes galjoenen van Lissation naar Voor-
Indië. In October 1625 daagde hij de Engelse en Nederlandse schepen voor Soeratte

uit, zij gingen hierop niet in. Hij vocht daarna met veel succes in de Perzische Golf.

In Juli 1629 tijdelijk gouverneur van Portugees-lndië, in October 1629 versloeg hij

voor Malakka een Atjehse vloot, in April 1630 kwam hij voor de rivier van Djambi,

waar hij op de 5de de Oostsanen en de Engelse Coster verbrandde en de Cleyn

Heusden nam, daarna blokkeerde hij de stad Djambi en nam 6 Mei voor de riviermond

de Walcheren, door het in de lucht vliegtn van dat schip kwam hij om het leven.

3) Francisco de Mascarenhas werd in 1627 benoemd tot onderkoning van Por-

tugees-lndië; toen het bericht van zijn benoeming Qoa bereikte, was hij juist naar

Portugal vertrokken. In 1628 vertrok hij met drie schepen van Lissabon naar het

Oosten, maar moest daarheen terugkeren, waarna hij lid van de Raad van State werd.

CCXXXVIII.

1) Origineel 1008. 1629 III, (potl.) fol. 160—161, copie 1009 1630 I, fol. 476—477.

Voor 10 Februari 1629 ontvangen {Coen V 141). Gebruikt Zeemogendheid 1 425.

2) Vgl. over de reis van de onder de Witt naar patria vertrokken Vianen Australië

p. 45—46.

3) jan Verhoeven, 1628 onderkoopman te Gamron, bezocht Ispahan, moest in

Maart 1630 op last van Smidt, verdacht van malversaties, met de Vlielandt naar

Batavia vertrekken. Hij sneuvelde op reis ter kust van Coromandel tegen de Portu-

gezen op 22 September 1630. De hier bedoelde brief is afgedrukt Perzië p. 251,

nr. 138.

*) Sir Dodmore Cotton vertrok als Engels gezant 18 December 1626 uit Engeland

naar Perzië en kwam Februari 1628 te Sjiraz, hij werd in Perzië zeer uit de hoogte

behandeld en stierf te Kazvin 13 Juli 1628.

5) Don Roberto Charle, ten rechte S;r Robert Shirley, vergezelde 1598 zijn ouderen

broeder Anthony via Venetië en Aleppo naar Perzië. hielp Sjah Abbas tegen de

Turken en ging 1608 als zijn agent naar Europa. In 1611 was hij in Engeland.

Jacobus I zond hem 1615 weer naar Perzië. 1619— 1626 was hij als Perzisch agent

weer in Europa. Met Cotton vertrok hij 1626 naar Ispahan. Hij stierf 3 Juli 1628 te

Kazvin. Zijn weduwe, een Circassische, stierf eerst in 1663 te Rome.

6) Sr. Johannes. Bedoeld is van Hasselt (CCXXXI, 4).

7) Morten. Matihew Mor(e)ton was in November 1619 master op de Unity,

Augustus 1621 als master op de Peppercorn met de vloot van defensie naar de

Philippijnen, October 1625 id. op de Ruby. 27 October captain op de Exchange en

Februari 1626 daarmee met nog een schip uit Engeland naar Batavia. November 1627

voor Soeratte, vervolgens naar Perzië, eind Februari 1628 voor Soeratte, 15 Augustus

1628 voor Aden, van daar weer naar Soeratte. 1630 op de Royal James. Hij stierf

21 November 1631 voor Bantam.

8) Hapkinson. Joseph Hopkinson, 1618 koopman der O.I.C. Maart 1620 in de Raad

te Soeratte, pakhuismeester aldaar. November 1623 gevangen gehouden door den

inlandsen gouverneur. September 1625 factor te Ahmadabad. In December 1628 naar

Europa, September 1630 weer te Soeratte. 1631 tot zijn dood in 1633 president aldaar.

8) Hael. john Hall kwam als captain October 1622 met drie schepen op de Blessing

van Engeland naar Soeratte, in December in Perzië, Februari 1623 weer voor Soe-
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ratte terug, 1625 naar Engeland, 1627 met vijf schepen uitgevaren op de Mary,

29 November voor Soeratte, November 1628 naar Bantam, 1630 als admiraal op de

Palsgrave uit Engeland, Juli 1632 daar terug.

CCXXXIX.

1) 1008. 1629 III (potl.) fol. 132—134. Ontvangen 5 Januari 1629 (Coen V 151).

Inhoud naar patria gemeld 10 Februari 1629. Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 520).

2) Car, blijkbaar een gewicht van Arakan van 500 pond, misschien een ver-

schrijving voor parra (± 50 pond). Het even later genoemde gars is vermoedelijk

een gewicht van Orissa van 2760 pond.

3) Dirck Dircksz. van Haps voer in 1611 op de Rotterdam onder Block uit, was

1616 assistent te Paleakatte ter kust van Coromandel, 1624 daar en in Arakan als

vaandrig in dienst, 1625 vrijburger. 1628 voer hij als luitenant met de Cameel van

Batavia naar Arakan, vervolgens handelde hij als vrijburger daar, in Tenaserim,

Pegoe en Siam. Hij stierf 29 Februari 1632 op een handelsreis als gezeten man te

Tenaserim.

*) jan van Meerwyck kwam als assistent met de Nieuw Zeelant uit, 6 November

1621 ging hij over op de Orangeboom, 1627 was hij als vrijburger compagnon van

van Haps, later heette hij „moorsch fugitieff" en in 1634 werden zijn goederen ge-

confiskeerd. In 1636 werd hij door rovers in Martabahan opgehangen.

CCXL.

1) 1008. 1629 III, (potl.) fol. 140—142. Ontvangen 5 Januari 1629 (Coen V 151),

inhoud naar patria gemeld 10 Februari 1629, beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 513).

^) Over deze Meta, een bloedverwante van den vrijburger Vinck te Paleakatte, die

met haar nichten op Ceylon vertoefde, wordt gehandeld Coen V 298.

3) Willem Lambertsz. Papendrecht, 1623 assistent, later vrijburger ter kust van

Coromandel. Coen verleende hem pardon voor het hier bedoelde vergrijp (Coen V
516). Hij geraakte na het staken der Nederlandse betrekkingen met Masulipatam

daar in gevangenschap en bereikte in Juni 1629 berooid Soeratte, van waar hij naar

Paleakatte terugkeerde.

CCXLI.

1) 1008. 1629 III, (potl.) fol. 146—147, 2e exemplaar 1009 1630 I, fol. 441—442.

Ontvangen 5 Januari 1629 (Coen V 151), inhoud naar patria gemeld 10 Februari

1629. Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 513). „Secrete" brief.

2) Het seyl wat te rijgen, de zeilen te verenigen door ze te halen door gaten langs

de lijken, welke men wil samenvoegen.

3) Verloren gegaan.

*) Dirck Diijardin, opperkoopman, kwam 1628 met de Schiedam naar Indië, werd

lid van de Raad van Justitie en vertrok 27 Juli 1629 met de Beets naar Coromandel.
s) Dirck Ment, bloedverwant van Coen's vrouw, voer als adelborst met de Holr

landia uit en werd na aankomst te Batavia 17 Maart 1627 als assistent met de

Medenblick naar Paleakatte gezonden. 10 December 1633 vertrok hij als onder-

koopman met de Schagen nogmaals uit patria naar het Oosten.
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CCXLII.

1) 1008. 1629 UI, (potl.) fol. 162, 2e exemplaar 1009 1630 1, fol. 477. Ontvangen

23 Januari 1629 (Coen V 152).

CCXLIII.

1) 1008. 1629 III, (potl.) fol. 168—170, 2e exemplaar 1009 1630 1, fol. 480—482.

Ontvangen 23 Januari 1629; inhoud naar patria gemeld 10 Februari 1629 {Coen V
152). Beantwoord 12 Mei 1629 {Coen V 518).

3) Beiden niet te vinden in Corpus.

CCXLIV.

1) 1008. 1629 111, (potl.) fol. 144—145.

CCXLV.

1) 1009. 1630 I, fol. 368—369. Beantwoord 18 Augustus 1629 {Coen V 595).

CCXLVI.

1) Origineel 1009. 1630 I, fol. 477—478.

CCXLVII.

1) Origineel 1009. 1630 I, fol. 482—4«3, 2e exemplaar (copie) ibid. fol. 396—397,

3e exemplaar ibid. fol. 398—399.

CCXLVIII.

1) 1010. 1630 II, fol. 30—32. Antwoord op brief van 18 Juli 1628 {Coen V 379).

18 Maart 1629 de inhoud naar patria gemeld. (Coen V 157).

2) De schrijver is dus niet dezelfde als die van brief CXXXIX.
3) NI. Cunningham, vgl. VI, 18.

*) Adriaen de Marees kwam 1620 als onderkoopman met de Zierickzee uit, voer

4 Juli 1626 met de Haen naar Bandjermasin, diende 22 Maart 1627 als onderkoopman

op de Vrede, ging drie dagen later als koopman met de Edam naar Siam, waar hij

tot Juli 1628 opperhoofd was. 1 Juni 1629 niet de Edam naar Sumatra's Westkust.

5) Joost of Justus Schouten kwam 1622 als assistent uit met het Wapen van

Rotterdam. In Juli 1628 lag hij reeds enige tijd als onderkoopman in Siam en werd

daar achtergelaten. Juni 1629 op de Swarte Arent naar Japan, 1 Januari 1633 als

koopman met het Wapen van Delft naar Siam, 10 April hoofd van de handel aldaar

met enige onderbreking tot April 1636. 31 Augustus tot 30 December 1636 als gezant

weer derwaarts. 10 Januari repatrieerde hij met de Enckhuysen. 18 December 1639

kwam hij weer uit als opperkoopman en commandeur van de Maria de Medicis en de

WeseJ en werd vervolgens te Batavia belast met de kas en het houden van het dag-

register, 4 Februari 1640 lid, iets later vicepresident van de Raad van Justitie.
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Begin 1641 als commissaris naar Malakka, 3 April als gezant naar Atjeh, 8 November

1641 extra-ordinair raad van Indië, 13 Juli 1644 op rechterlijk vonnis geworgd

wegens sodomie.

«) Deze koning jettha, eerst 15 jaar oud, kwam weldra bij een opstand om het

leven en werd door een 12-jarigen broeder opgevolgd, wiens regent in 1630 op de

troon kwam.

CCXLIX.

1) 1008. 1629 III, (potl.) fol. 195—106. Beantwoord 24 April 1629 {Coen V 511).

CCL.

1) 1008. 1629 III, fol. 119—122. Ont\'angen 4, inhoud naar patria gemeld 18 Maart

1629 {Coen V 158). Beantwoord 24 April 1629 (Coen V 509). Gebruikt Zeemogend-

heid I 513.

*) Hoc animo esse debes, ut nihil huc reicias neve in rebus tam subitis tamque

angustis a senatu consilium petendum putes. Ipse tibis sis senatus; quociimque te

ratio reipubl. ducet sequare, ad plancum aepi. 16 en verder illud tibi promito quid-

quid a te [erit] facturum, id senatum non modo ut fideliter sed etiam ut sapienter

factum comprobaturum ibid. Glynn Williams vertaalt (p. 345 bij Loeb) You ought

to make up your mind never to refer any question to Rome, and never amid eniergen-

cies so sudden and embarassing to think it incumbent upon you to consult the

Senate. Be a Senate unto yourself, and follow whatever path is indicated by your

consideration for the public welfare; en verder: this I promise you, that whatever

achievement, the Senate will heartily applaud it as a proof not only of your loyalty

but also of your wisdom.

3) Pieter Courten, bewindhebber der O.I.C. te Middelburg.

*) Obijceert, objecteert, tegenwerpt.

s) Quitsick. Kwi Tsik, onderhoofd van I Kwan, viel, nadat deze mandarijn was
geworden, van hem af en ging voor eigen rekening roven. Hij ontnam in 1629 zijn

vroegere meester Aimoy, maar werd daarna door de verenigde macht van de O.I.C.

en I Kwan totaal verslagen.

*) NI. dat van sodomie.

CCLI.

1) Origineel 1009. 1630 I, fol. 437—439. Antwoord op brief van 15 September

1628 (onze brief B). Ontvangen na 18 Maart 1629 (Coen V 156). Beantwoord 12 Mei

1629 (Coen V 514).

2) Valgeren, hier: doen werken, van kracht zijn.

CCLII.

1) Origineel. 1009. 1630 I, fol. 440. Ontvangen na 18 Maart 1629 (Coen V 156).

Beantwoord 12 Mei 1629 (Coen V 544). „Secrete" brief. Gebruikt Zeemogendheid I

485.
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CCLlil.

1) 1008. 1629 III, (potl.) fol. 261—263, 2e exemplaar 1010 1630 II, (potl.) fol. 8—
10, 3e exemplaar ibid., fol. 26—28. Ontvangen 19 Juni 1629 (Coen V 558). Beant-

woord 18 Augustus 1629 (Coen V 594).

CCLIV.

») 1009. !630 I, fol. 367—370. Ontvangen 19 Juni 1629 {Coen V 558), beantwoord

18 Augustus 1629 (ibid. 595).

CCLV.

1) 1009. 1630 I, fol. 383. Ontvangen 19 Juni 1629 (Coen V 558).

CCLVI.

1) 1009. 1630 I, fol. 259—260. Ontvangen omstreeks 18 Juli 1629 {Coen V 759).

CCLVII.

1) Origineel 1009. 1630 I, fol. 418-^20. Ontvangen 19 Juni 1629 (Coen V 558).

Beantwoord 18 Augustus 1629 (Coen V 597).

^) Hoetelachtig, hier sjacherig

3) Bedoeld is de weduwe van prins Parviz, zoon van grootmogol Jahangir, die in

October 1626 was gestorven.

CCLVIII.

1) Origineel 1009. 1630 I, fol. 390—394, 2e exemplaar ibid. fol. 400—403, 3e exemr

plaar ibid. fol. 404—409, 4e exemplaar ibid. fol. 410—413, 5e exemplaar ibid. fol.

447—450. Ontvangen 19 Juni 1629 (Coen V 583). Beantwoord 1 Augustus 1629.

2) Abbas de Groote, sjah van Perzië, 1587—1628, van de nationale dynastie der

Sefaviden, onder wien het rijk tot grote macht was gekomen. Hij veroverde o.a.

Bagdad op de Turken en vestigde de hoofdstad van zijn rijk te Ispahan.

^) Sjah Sefi van Perzië, 1628— 1642, kleinzoon van den vorige, een woesteling en

dronkaard, onder wien Bagdad weer aan de Turken verloren ging.

*) Af/r Moesa, 1629 en herhaaldelijk daarna gouverneur van Soeratte; hij was in

1633 met de Nederlanders in conflict over het verbianden van een Portugees vaartuig

op zijn strand. Zij gaven toe om represailles te voorkomen. 1635 bracht men op zijn

aandringen lading van inheemse kooplieden naar Perzië over. Hij trad 14 October

1641 af. In 1648 was hij (of een naamgenoot?) weer gouverneur van Soeratte; tegen

hem werd met een scheepsmacht opgetreden, omdat hij het O.I.C. kantoor te Soe-

ratte. door rovers had laten plunderen, zonder iets daartegen te doen. In September

1649 haalde hij bakzeil.
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CCLIX.

1) 1010. 1630 11, fol. 54—63. Ontvangen 9 Juni 1629 (Coen V 749).

Gijsbert van Lodensteyn voer als opperkoopnian 3 AuRustus 1627 op de Bommel
onder Willem Jansz. van Balavia iinar de Perzische Golf. 1628 was hij werkzaam te

Batavia, lid van de Raad van Justitie, bij het eerste heleg kapitein van een com-

pagnie voetvolk. Hij vertrok 6 Januari 1629 als gouverneur met de Arent naar de

Molukken, waar hij 4 April In functie trad. Hij trad flink op tot zijn aftreden in 1633.

3 December 1633 Raad van Indië. Vanaf 17 Januari 1634 blokkeerde hij zonder veel

succes met enige jachten Bandjermassin en !S Februari tot half Maart Makassar.

2) Afgedrukt Corpus I 217.

•*) Aengeranst: aangeklampt, aangevallen, aangetast,
s) Kimelaha Dayt'r, verder nier bekende Ternataanse grote.

") Beseyers, bedoeld: Bisayas, Christeninlanders van de provincie Bisaya in de

Philippijnen.

8) Aupaty, Maleis oepeti: schatting, huidegift.

9) Bibilian, Maleis bebelihan: hier koopdwang, ruildwang.

10) Barany, verder onbekende Tidorees.

'1) Willem Bontiiis, opperkoopman op de Beverwyck, 2 Januari overgeplaatst op

de Arent en 4 April d.a.v. te Ternate gestorven.

12) Andries Commers. Augustus 1627 onderkoopman op de Orange.

13) Alonso de Cardenosa, Spaans tolk te Ternate, verder onbekend.

1*) Jan Lammerisz. assistent in de Molukken, 1629 onderkoopman te Tabalolo, van

waar hij 9 Juli 1630 wegens wangedrag werd gelicht.

CCLX.

I) 1010. 1630 II, fol. 173—185. Antwoord op brieven van 25 November 1628

(Coen V 415) en 25 Januari 1629 {Coen V 451). Ontvangen 22 Mei 1629 (Coen V
746).

3) Huybrecht Robertsz. voer Mei 1612 uit als korporaal op de Geünieerde Pro-

vinciën, 1620 vrijburger op Ai.

*) Adriaen van den Berg, Bandas vrijburger.

') Joost Bovet kwam 1615 uit op de Engel als korporaal der adelborsten, 1618

sergeant, 1628 vaandrig op Banda, 1629 luitenant op Wayer, 1646 vrijburger, 1648

weer luitenant, op Ai.

9) Parre-parre, Molukken-Maleis para-para: stelling om noten, vis en dgl. op te

drogen.

10) Jacob joosten, Nederlander, die als koopman voor de Deense compagnie te

Makassar lag en daar vervolgens vrijburger werd.
II) Andrew Coggins werd na 8 jaar tropendienst factor van het Engelse kantoor

te Japara, 1625 op de Swalow onder Lagoendi, 1627 te Makassar; hij repatrieerde

in 1629 en had daarna een jaren durend proces wegens particuliere handel.

1*) Jan Engelbertsz. Bandas vrijburger.

w) Gonneman, schipper van de fluit Edam.
16) Claes Pietersz. werd 16 Januari 1616 van opperstuurman op het Wapen van

Amsterdam schipper op de Hoorn, 8 Juni 1617 over op de Orangeboom, hij repa-

trieerde 2 Augustus 1617 en kwam 1624 op de Gouda weer uit, 1628 equipage-
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meester te Batavia, 21 October belast met het vernielen van het Matarams vaartuig

in de Marondo, 6 Februari 1629 geschorst, omdat hij verdacht werd van particuliere

handel, tijdelijk belast met het halen met de Munnickendam van karangsteen van

eilanden voor Batavia.

i«) Daniel Arentsz. schipper op de Purmerent.

1'^) Dirck Jansz. Nagel kwam 1621 uit met de Naarden als krankbezoeker, 1624

proponent op Banda, waar hij 30 December 1628 stierf.

18) Michiel Clarenbeeck studeerde theologie op kosten der O.l.C, kwam in 1628

uit met de Schiedam en werd Maart 1629 met de Mauritius als predikant naar Banda

gezonden, hij stond eerst te Lonthoir, daarna op Ai, waar hij 17 December 1633

stierf.

19) Philips Fonteyn kwam 1621 als adelborst met de Middelburch naar Amboina,

1 Maart met de Mauritius naar Banda, 28 Juni 1631 portier te Amboina.

20) Rogier Herwee vertrok 1 Maart 1629 met de Mauritius naar Banda.

20') Marling, soort dun touw van tw^ee zeer fijne draden van fijne hennep, o.a. om
de onderiijken van de razeilen te „marlen".

20'') Huysing, vermoedelijk ook een soort scheepstouw.

21) Guillaume de Bray werd 1630 secretaris van het gouvernement Banda.

22) Abraham Berdoel, schipper, 1644 nog in dienst.

23) Hans Putmans kwam in 1621 als onderkoopman met de Orangeboom naar

Batavia. 1 Juli 1622 koopman, diende in Cambodja, Siam, Patani, Westkust van

Sumatra, Oost-Java, 1626 opperkoopman van de conipagnieswinkel te Batavia,

29 Mei 1626 president-schepen. Hij kwam 21 Juni 1629 als gouverneur op Formosa,

waar hij met veel beleid het bestuur voerde tot 21 Mei 1636. Hij had er echter geen

slag van de handel op China in vreedzame banen te leiden en was veel in de wapenen

tegen Chinese machthebbers. Van 4 Maart 1632 tot 2 Juni 1633 vertoefde hij tijdelijk

te Batavia, 28 April 1633 werd hij Raad van Indië. 10 December 1636 kwam hij van

Formosa te Batavia en repatrieerde 28 December als commandeur van een retour-

vloot, die 3 October 1637 in patria kwam. Hij stierf 19 April 1654. Vgl. Gezag-

hebbers p. 122.

2*) Van Anssen, assistent te Banda, 1628 of 1629 uit zijn ambt ontzet en als

adelborst op Ai geplaatst.

26) Pieter Mul, assistent te Banda, 1628 of 1629 uit zijn ambt ontzet en als adel-

borst op Ai geplaatst.

2«) Aron van Renssen kwam als opperkoopman Mei 1628 met de Vlissingen uit,

23 Augustus 1628 lid van de Raad van Justitie te Batavia, 19 October 1628 tweede

persoon op het kantoor van de generale ontvang, 1629 op de Purmerent, te Amboina

over op den Briel, 25 December 1629 als ondienstig naar Nederland gezonden.

28) Pieter van Camerick, mij verder niet bekend.

26) Lambert Hendricksz. vermoedelijk 1620 als adelborst te Batavia, 1624 sergeant

op het fort Henricus, Solor. Er zijn vele naamgenoten.

CCLXI.

1) 1010. 1630 II, fol. 186—189. Antwoord op brief van 25 November 1628 {Coen V
418). Ontvangen 22 Mei 1629 (ibid. p. 746).

2) .Gerrit Jansz. van der Aerden, tot 1632 opperhoofd op de fluit Warmond, 8 Juni

1632 vrijburger, zijn weduwe was 23 Januari 1641 hertrouwd.
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•') Jan van Vlissirigen, mij niet bekend.

3) Melchior Barentsz. mij niet bel<en(J.

^) Bedoeld Joost Cornelisz. (CXLIV, 6).

s) Hiirman Hendricksz. kraiil<bezoeker op Banda, 13 Januari 1629 gestorven,

ö) jan Westhoff, 13 Juli 1623 soldaat, later vrijburger te Banda, Batavia en weer

te Banda. 8 Mei 1634 sergeant op Neira.

CCLXII.

1) 1010. 1630 II, fol. 63—64.

=') Sadaha, titel van een Ternataansen hofambtenaar.

CCLXUI.

») 1010. 1630 II, fol. 137—154. Antwoord op brieven van 26 November (Coen V

399), 21 December 1628 (Coen V 425), 6 Januari (ibid p. 444), 9 Februari (ibid.

p. 452), 1 Maart 1629 (ibid. p. 465). Gebruikt Zeemogendheid 1 386.

-) Afgedrukt Corpus 1 p. 217.

'>) Joan Otfens kwam 12 Juni 1626 als onderkoopman te Batavia; hij was 1628

—

1631 fiscaal te Amboina en werd 12 Mei 1632 opperkoopman te Loehoe, 1 Juni d.a.v.

tevens van Hittoe. 6 Januari 1633 vertrok hij als opvolger van Lodensteyn met de

titel president op de Buren naar de Molukken, 3 Maart 1635 werd hij opgevolgd door

gouverneur van Gorcum. Begin 1636 maakte hij als commandeur met 6 schepen een

reis naar Soeratte, waar hij in April aankwam na voor Qoa twee Portugese vaar-

tuigen genomen te hebben. 16 Juni 1636 vice president van de Raad van Justitie te

Batavia, October 1636 extraordinair Raad van Indië. 30 December vergezelde hij van

Diemen naar Amboina, waar hij als gouverneur geplaatst werd en 14 Augustus 1641

stierf.

*) Ceris, Maleis sero: rotanstakelsel in zee om vis te vangen.

6) Adriaen de Massenaer kwam 2 December 1615 met de vloot van Stoop als kok

te Bantam, 1620 als zodanig te Amboina, later vrijburger aldaar.

") jan Storm voer 1619 als soldaat met de Westvrieslant uit, 1622 lijfschut van den

gouverneur generaal, later vrijburger te Amboina, vervolgens kapitein der burgerij

aldaar. Hij stierf 4 Juni 1644.

!) Hendrick Lievensz. kwam in 1609 op de Vlissingen met de vloot van Both als

adelborst uit, 30 Juli 1618 sergeant; hij ging 2 November 1619 als getrouwd sergeant

naar Amboina terug en nam 1621 als luitenant deel aan de conqueste van Banda. In

1623 vrijburger te Batavia, 17 October 1627 werd hij kapitein der burgerij, 13 De-

cember 1627 tevens schepen. Hij maakte eind 1628 met de Gorcum een handelsreis

naar Amboina en Balambangan. Kort daarop vertrok hij uit Batavia en was 12 Juli

luitenant in compagniesdienst op Thaywan. Hij stierf voor 1636.

CCLXIV.

1) 1010. 1630 II, fol. 488—491.

*) Mirphasy, gouverneur van Masulipatam, een der elkaar snel opvolgende crea-

turen van de sericheil.

'') Asy, waarschijnlijk is aga, aja bedoeld.
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7) Beuckel van Santen kwam 19 Juli 1626 als assistent naar de bocht van Patani

en 1628 met de Cameel als onderkoopman naar Arakan, van waar hij met de Edam
naar Batavia terug voer. 2 September 1632 voer hij als koopman op de Leyden onder

Vlack naar Soeratte en vertrok op een kruistocht langs de Westkust van Indië

6 Januari 1633 op de Vlissingen, 1634 te Soeratte en 27 April 1635 van daar als

opperkoopman naar Batavia. Onder van Diemen werd hij als ondienstig naar Neder-

land teruggezonden.

8) Roelof Cornelisz. Cau (Can?) voer als opperkoopman op de Leeuwinne 1627

met de vloot van Coen uit en wel naar Coromandel, was ook in Arakan werkzaam en

vertrok 23 Mei 1629 met de Cameel naar Batavia.

'<) Nicolaes Molinaeus kwam 1626 als predikant uit, 1628—1632 predikant ter kust

van Coromandel, Augustus 1633 te Batavia, vanaf 14 Mei 1634 van de Portugese

gemeente aldaar. Hij ging als vlootpredikant met Philips Lucasz. naar Ceylon en

stierf aan boord van de Zantvoort van daar naar Batavia varende 25 Februari 1640.

10) facob de Herder of de Harder, 1628 burger te Batavia en daar 19 October

belast met de uitdeling der ammunitie onder de soldaten, 30 Mei 1632 schepen.

CCLXV.

1) 1010. 1630 II, fol. 516—517.

-) Een duycker schieten, een duikeling maken, hier vergaan van een schip.

3) Pion, in Voor-lndië bode, loper, oppasser, van Portugees peao: soldaat te voet.

») Sideraga de vorst van het land, waarin Datcheron lag, heb ik niet kunnen

terecht brengen.

CCLXVI.

1) 1010. 1630 II, fol. 190.

2) Boycke Boyckesz. van Goens vertrok 24 September 1627 als vrijburger naar

Batavia Hij was de oom en opvoeder van den lateren gouv.-gen. Rycklof van G.

3) ]oris Pietersz. bosschieter, kwam mogelijk 12 Januari 1619 als botteliersmaat

naar Amboina. Er zijn talrijke naamgenoten.

CCLXVII.

1) 1010. 1630 II, fol. 557.

CCLXVIII.

1) 1010. 1630 II, fol. 486-^187.

2) Frans Arentsz. de Vries kwam als assistent 1623 uit. 1626 werd hij tijdelijk uit

zijn koopmansambt vrijgelaten om als kapitein op het vrijburgerschip Paliakatte ter

kust van Coromandel kaapvaart te bedrijven, 14 Februari 1627 viel hij daarmee de

Deense Waterhont aan. 10 April 1627 in dienst op de Arnemuyden onder C. Lievensz.

8 Juni 1628 weer met vrijburgers op de fluit Oorcum naar Amboina en Balam-

bangan, later op de Havick weer in Coromandel. 22 Mei 1629 als opperkoopman op

de Velsen naar Djambi. Daar viel hij in Mei 1630 met de Walcheren in handen van

Botelho, hij werd naar Malakka gevoerd en daar weldra omgebracht.
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CCLXIX.

') Origineel. 1010. 1630 II, fol. 67—74. Vermoedelijk dezelfde dag ontvangen.

Gebruikt Zeemogendheid 1 p. 376.

2) Tabees, Maleis tabeh: groet.

*) Semaoe, naam van den sadaha, vgl. CCLXII, 2.

•*) Behaenipt, hier; aan de haak geslagen.

B) Badboellah, koning van Ternate, 1570— 1583, was tot zijn dood een verwoed

vijand der Portugezen, die hij uit een groot deel van zijn rijk wist te verjagen.

«) Guarolamo volgde 31 Maart 1627 zijn vader op als koning van Tidore; in 1634

werd hij vervangen door ketjil Oorontalo en verhuisde hij naar Ternate.

) Ketjil Guraratta, vorst van Mangindanaoe te Toebok; hij zocht tegen zijn

inlandse vijanden hulp zowel bij de Nederlanders als bij de Spanjaarden.
s) jurudatlien, Maleis djoeroe datjin: weegmeester, weger.

9) Hendrick Palm, 1628 assistent op Tabalolo, ± 10 December afgezet.

10) Cornelis Gerritsz. van Zanen werd ± 10 December 1628 onderkoopman te

Tabalolo, 1629 overgeplaatst naar Batjan. 1 Augustus 1632 keerde hij als koopman
met de Zeelant van Ternate naar Batavia terug.

") Salamma, secretaris van den koning van Ternate

12) Chuque, Maleis tjoekei: belasting, hier uitvoerrecht van 10%.
13) Don juan Nino de Tavora, Spaans gouverneur der Philippijnen 1626— 1632.

") Kimelaha Castella^ verder onbekend Ternataans hoofd van het dorp Castella.

15) Hoekoem Ulubala, onbekend Ternataans hoofd. Oeloebalang kan een eigen-

naam zijn, het betekent ook (maleis): voorvechter, bevelhebber.

CCLXX.

1) 1009. 1630 I, fol. 379—382, 2e exemplaar 1010 1630 II, fol. 437—439. Ver-

moedelijk dezelfde dag ontvangen.

CCLXXI.

1) 1009. 1630 I, fol. 432—433, 2e exemplaar 1012 1631 II, fol. 144—145.

'') Man achabaer, bedoeld: man akbar, grote man. Zie voor man de lijst).

3) Chodja (Perzisch: jonker, hier titel voor een Goezerats koopman) Samsdyn
Mohamet, verder onbekend koopman te Soeratte.

*) Soudager, Maleis saoedagar: koopman.

CCLXXII.

1) 1009. 1630 1, fol. 471—472, 2e exemplaar 1012 1631 11, fol. 146—147. Antwoord

op brief van 12 Mei 1629 (Coen V 518).

CCLXXIIl.

1) Origineel. 1010. 1630 II, fol. 406—431. Antwoord op brief van 24 April 1629

{Coen V 509), meer nog verweerschrift tegen de instructie voor Putmans van die

datum (ibid. p. 486).
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2) Vide Coen V p. 317, r. 10 v.o.

'•>) jacob Schatte, 1612 schepen van Middelburg, later herhaaldelijk burgemeester,

April 1617 bewindhebber der Ü.I.C. 1619 rechter van üldenbarnevelt, 1620 als gezant

naar Engeland en daar tot ridder geslagen. Hij stierf 22 April 1641.

*) Hans Sweers, bevifindhebber der O.I.C. voor Hoorn, volgens Valentijn sinds 1602.

5) Afgedrukt Corpus 1 p. 216.

0) Lambert jeronimus. Na 1624 onderstuurnian op de Arnemuyden in Thaywan,

9 Juni 1626 overgeplaatst als schipper van de Victoria op de Erasmus. 1 Januari 1636

als vice-comniandeur naar de Molukken en van daar als commandeur naar Cabo

de Spirito Sancto om op de zilverschepen te kruisen. 19 Januari 1639 te Batavia,

daarna met de Galjas en de Bueren naar Ternate na de Son en de Graft naar

Amboina gebracht te hebben en Boeton te hebben getuchtigd. Hij stierf 20 October

1640 als hoofd der jachten kruisende voor Malakka.

") Frans Loncke(n), schipper, October 1627 op Thaywan, 17 Mei 1628 over van

de Haen op de Cleyn Heusden, 10 Februari 1629 kwam hij daarmee terug van voor

Bantam. 4 Juni 1629 met dat jacht en de Teyouhan naar Tegal gezonden om de

voornemens der Javanen te ontdekken, welke opdracht hij slecht uitvoerde.

8) Daniel (de) Wolff, 1614 lijfschut van Reynst, 18 December 1615 korporaal der

adelborsten, 9 November 1618 vendrig op Neira, 25 Mei 1619 luitenant bij de ver-

overing van Jakatra. 15 Augustus 1624 als zodanig op Thaywan, hij repatrieerde

Januari 1628 met de Vianen, 1631 lid van de rechtbank op Banda, Mei 1634 kapitein

op Neira, hij repatrieerde 1635.

9) Andries Thery, luitenant te Ternate 1622/1623, later op Thaywan; 1635 wegens

herhaalde dronkenschap ontslagen, hem werd onderstand verleend.

i**) Michiel Galiaert, mij niet bekend.

11) Nicolaes jacobsz. werd 25 September 1625 van assistent onderkoopman op

Thaywan.
12) Geen der hier genoemde Chinezen is mij verder bekend.

13) Deze woorden komen in de ons bekende tekst niet voor {Coen V 490).

li) Nicolaes Coeckebacker, in 1627 secretaris van de Raad van Justitie, in 1628 als

opperküopman op de Texel onder Carel Lievensz. naar Formosa, in 1630 gevangene

van Tan Tsai Lak, 30 November vrijgelaten, Augustus 1633 president in Firando,

waar hij behoudens een reis naar Batavia in 1636 tot Juli 1638 bleef. Hij maakte

daarna als commissaris een reis naar Tonking, Thaywan en Japan en repatrieerde

18 December 1639 tot eind Juli 1640 als commandeur van een retourvloot van tien

schepen.

1") Aris Cornelisz. Groes voer 1622 uit als opperstuurman van het Wapen van

Enckhuysen. 14 September 1626 schipper, werd 24 Juni 1628 overgeplaatst van de

afgelegde Noort Hollant op de Cleyn Arnemuyden, waarmee hij twee dagen later

onder Carel Lievensz. naar Thaywan voer. Hij kwam 1636 op de Banda onder Caen

uit patria en voer op de Middelburch onder Qardenys naar Gamron. 25 Januari 1637

repatrieerde hij van daar op de Prinses Amalia, 16 Mei voor St. Helena. 30 November

1639 voer hij als commandeur op de Banda naar Thaywan.

18) Reynier (Reyer) Claesz. voer 1615 op de Eendracht van Ie Maire als jongen

uit, 4 November 1616 in dienst der O.I.C, 20 September 1618 bootsman (= matroos).

10 April 1627 als schipper van de Arnemuyden onder Carel Lievensz. naar Malakka,

26 Juni evenzo naar Thaywan.
i?) Pieter Hendricksz. Spieringh, 30 November 1628 schipper te Thaywan.
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18) Adriacn van der Wel, mij niet bekend.

20) Subreptyff ende obreptyff, door bedrog en list verkregen.

21) Non figura lit[tlerarum, sed oralione, quam exprinuint litterae, obliganuir.

Digesten, de obligationibus et actionibus par. 38 van titel VII van boek XLIV. „Wij

worden niet verplicht door de uiterlijke vorm der letteren, maar door de rede, die zij

uitdrukken".

--) Nihil [ergo] proderit dare praecepto nisi prius amoveris obstantia praeceptis.

(Senec. epist. 95). Nisard vertaalt (p. 776): Il est donc inutile de donner des pré-

ceptes, si l'on ne léve auparavant ces obstacles qui en peuvent arrêter l'exécution.

23) Bedoeld: Carel Lievensz.

^) Afgedrukt China p. 320.

25) Ut sunt aperti textus: quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conr

cfditur. Item quod in litore quis aedificav[er]it eius erit, nam litora etc. (D. de

adqui re. dom. par. 3 ibi. 14). Zie Digesten, titel I van boek XLI, par. 3 en 14.

28) Adam Verhee, zie XXVI, 11.

2fi') Gerrit Hendricksz. werd 18 November 1623 van opperstuurman van de Enck-

huysen schipper op de Delft, onder Reyersz. op de Pescadores. Hij repatrieerde

12 December 1626 op de Enckhuysen en vertrok 18 Augustus 1629 op de Bueren van

Batavia onder del Court naar Sueratte en Perzië, eind Februari 1630 te Oamron.

In Juni 1632 voer hij op de Amboina weer naar Perzië en 1633 op de Vlissingen langs

de Westkust van Voor-Indië.

27) Qui prior est tempore potior est jure (J. de jur. nat. gent. et civ.). Deze tekst is

zó niet te vinden in de aangehaalde titel II van boek I der InstHutiones.

28) Bartus. Bartolus, beroemd rechtsgeleerde, ± 1313 geboren te Sassoferrato,

rechtsleraar te Pisa en Perugia, hij commenteerde alle delen van het Romeinse

recht en stierf te Perugia Juli 1357.

29) Baldus, Petrus B. de Ubaldis, Pietro Baldi degli Ubaldis, beroemd Italiaans

rechtsgeleerde geboren te Perugia, leerling van Bartolus, rechtsleraar te Perugia,

Florence, Padua, Pavia, waar hij 28 April 1400 stierf. Hij commenteerde het Corpus

Juris Civilis.

30) Fastidien, verdrietelijkheden.

30») Conniventie, oogluiking, toelating.

31) Cavillatie, spitsvondigheid, drogreden.

32) Matthys Albertsz. Baele, 31 Maart 1622 als schipper overgeplaatst van de

Zierickzee op de Qaliasse om naar China te varen, 3 April op de Alckmaer, in

afwachting van een gelegenheid te repatrieeren, wat hij begin Maart 1623 met de

vloot van Coen deed. November 1628 schipper voor Thaywan.
33) Simon van Remorter, mij niet hoekend.

34) Matthys Willemsz. kwam 20 Mei 1622 uit als kwartiermeester op de Gouden

Leeuw, eind Augustus hoogbootsman te Batavia, November 1628 schipper op het

jacht Chincheu voor Thaywan.

35) jacob Pietersz. Heyn zeilde 5 Januari 1625 uit Nederland als schipper op de

Delftshaven, kwam 9 September te Paleakatte en vertrok 5 December naar Batavia.

Medio 1628 voor Thaywan.

38) Franfois Caron kwam in 1620 als jong assistent (koksmaat?) met de Schiedam

uit en werd in Japan geplaatst, steeg daar en op Thaywan op tot onderkoopman,

19 Maart 1633 koopman; hij werd 10 Juli 1638 voor het jaar 1639 tot hoofd van de

factorij te Firando benoemd, als hoedanig hij zeer verdienstelijk werk deed. Hij

117
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vertrok 15 Februari 1641 naar Batavia en nam in dat jaar zitting als extraordinair

Raad van Indië. Hij repatrieerde 8 November als commandeur van een retourvloot en

kwam 1642 weer uit als ordinair Raad. Hij stond daarop aan het hoofd van een

belangrijke expeditie naar Ceylon, waar hij 20 Januari 1644 Negombo veroverde.

9 Mei 1644 benoemd tot gouverneur van Formosa, 1 Augustus in functie, 24 Juli 1646

van daar verlost, 6 Maart 1647 directeur generaal van de handel, 8 October 1649 als

veldoverste naar Ceylon, 24 September 1650 geschorst wegens particuliere handel,

20 Februari 1651 op de Prinses Royael naar Nederland gezonden. 25 September 1652

eervol ontslagen, 1664 naar Parijs in dienst der Franse O.l.C. en daarom voor eeuwig

uit Nederland verbannen. In 1665 als mededirecteur dier Compagnie naar Mada-
gascar. In 1669 in Soeratte, in 1671 uit Frankrijk met drie schepen naar Bantam.

Hij nam in 1672 deel aan een vergeefse aanval op de Nederlanders op Ceylon en

ging vervolgens via Soeratte naar Europa terug, hij verdronk 5 April 1673 bij

Lissabon in de Taag. Hij was de auteur van een belangrijke Beschrijvinge van het

machtigh Coninckryck Japan (1648). Vgl. Gezaghebbers p. 125—128.

Minerende, ondergravende, vernielende.

3S) Raptyff, door schaking.

*") Jan Harmansz. ziekentrooster op de Amsterdam, was van 25 April 1610 tot

September 1624, toen hij werd uitgewisseld, in Spaanse gevangenschap en kwam
toen met de Munnickendam naar Batavia terug. Vervolgens werkte hij op Formosa

en werd in 1629 door die van Mattau vermoord. Er zijn vele naamgenoten.

41) Behamer, lees belhamer, belhamel.

*i*) Natuurlijk bedoeld: ressentiment.

*') Ik deed geen moeite gegevens over de hoofden der Japanse jonken te ver-

krijgen.

«) jan Hartman kwam 1619 als assistent uit met de Tholen, 1622 onderkoopman,

14 September 1626 koopman, hij vertrok 18 Mei 1628 als commandeur van drie

jachten van Batavia naar Thaywan en behoorde tot de gijzelaars, die voor Nuyts'

vrijlating door de Japanners mee werden genomen. 25 December 1633 buiten dienst

naar patria gezonden.

15) Laurens Nuyts, het zoontje van Pieter, werd als gijzelaar door de Japanners

meegenomen, hij stierf 29 December 1629 te Omura.

48) Goccomy, vermoedelijk een eigennaam.

47) Dirck jansz. Bol, 1629 secretaris van de Raad te Thaywan, 1631 als koopman
onder Philips Lucasz. naar Perzië. 1642 weer in dienst op Thaywan.

48) Per difficile est ad carentem auribus ventrem verba faeere, venter quippe cibi

avidus praecepta non audit. (Plut. in Catone) Perrin vertaalt (p. 323) ed. Loeb: It is

a hard matter, my fellow citizens, to argue with the belly, since it has no ear (Cap.

VIII). Zó vond ik deze tekst noch bij Loeb. noch bij Nisard.

49) Bona turpitudo est quae periculum vincat (Seneca in prov.).

BO) Herideren, erven, hier voordeel trekken.

51) Affpraminge, afdwinging, afpersing.

52) Litiscontestatie. De verklaring in het civiele geding van partijen, dat zij hun

zaak aan de beslissing van de rechtsspraak opdragen.

63) Finitie, afdoening van een proces, van een rekening.

^) Harmen Claesz. Stryen, opperkoopman, door de Witt 1627 met drie jachten ter

kuste van China achtergelaten, doch door storm naar Batavia verdreven. 26 Juni 1628

op de Sloten onder C. Lievensz. weer naar Thaywan gezonden. 6 Maart 1629 met dat
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jacht en de Cleyn Heusden langs de kust van Java gezonden om Chinese jonken te

convoyeren. 5 April 1629 door de Raad van Justitie gesuspendeerd onder verdenking

van fraude. Vervolgens vrijburger te Batavia, zeker tot 12 December 1641. 26 Maart

1633 diaken aldaar.

**") i-acune.

"53) Quicquid est causa causae, id etiam est causa causati. Men vindt deze tekst

reeds bij de schol. Manus ab Insulis.

"'') Proscimus diis ille est quam Ratio non ira movet. Het is mij niet bekend,

aan welke auteur deze tekst is ontleend.

CCLXXIV.

1) 1009. 1630 1, fol. 434—436. Gebruikt Zeemogendheid I 487.

-) De berekening klopt niet.

*) Singamanaik van Sengaloenir-patoer, een ondervorst van Carnatica, toonde

zich 1625 der Compagnie vijandig, maar draaide spoedig bij. In 1629 werd hij door

den koning van Carnatica ten onder gebracht.

•*) Wenkapatt-nailc was in 1624 als vriend van Iteradja opgekomen, hij trachtte

tevergeefs zich toen van Paleakatte meester te maken. De stad kocht zich om aan

moeilijkheden te ontkomen voor 300 pagoden per jaar vrij. Hij gedroeg zich in Car-

natica vrijwel als ware hij er vorst. Het gebied, waarover hij heerste, omvatte o.a.

Armagon en het N.0. deel van Carnatica. in 1629 onderwierp hij zich aan den

koning. Vgi. CLXXXIII, 9.

5) Visiadores. Visitador, opziener, doorzoeker, douaneambtenaar.

*) Sara Pieiersz. van Haren is mij verder niet bekend.

CCLXXV.

1) 1010. 1630 11, fol. 47—53. Antwoord op brieven van 9 Februari 1629 (Coen V
457) en 1 Maart 1629 (ibid. p. 468). Gebruikt Zeemogendheid 1 377.

1") Lees Batoetjina, inheemse naam voor Halmaheira.

2) Bartel Bartelsz. van Hoochsiel, adelborst, wegens het doden van zijn korporaal,

in 1629 geëxecuteerd.

3) Hendrick Wiggersz. Schrael, vrijburger, 1632 te Batavia, 12 September 1637

luitenant der burgerij, 30 Mei 1641 schepen.

») jan Hendricksz. van Hasselt, sergeant op Maleio, Augustus 1632 op Tafasoho,

Juli 1633 vaandrig aldaar.

CCLXXVI.

1) 1010. 1630 II, fol. 499. Antwoord op brief van 1 Augustus 1629 {Coen V 579).

CCLXXVII.

1) 1010. 1630 II, fol. 499.
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CCLXXVIII.

1) 1010. 1630 II, fol. 121—136. Gebruikt Zeemogendheid 1 388.

2) Tanahitoemessen, titel van eeti der vier hoofden van Hitoe. De hier bedoelde

was waarschijnlijk Kajoan, een fel tegenstander van kapitan Hitoe, die, nadat Kakiali

als zodanig was afgezet, in diens plaats door Gysels werd benoemd. 30 Mei 1637

verving van Diemen hem weer door Kakiali, o.a. omdat hij zijn gezag niet wist te

handhaven.

3) Lucepa, orangkaja van Larika, mij niet verder bekend.

*) Het is mij niet duidelijk, welk woord hier door den copiist verkeerd is gelezen.

B) Jacob Hovenaer, gewezen koopman te Larika, mij niet verder bekend.

8) Daniël van Dooremael, soldaat te Amboina, was in 1623 hofmeester.

7) Pieter de Moor, soldaat te Amboina, mij niet verder bekend.

8) Jacob Cornelisz., soldaat te Amboina, is niet te onderscheiden tussen talrijke

naamgenoten.

9) Jan jansz. van Veenhuizen, constabel, uitgekomen met de Middelburch, 1 October

1624 op de Delft, in 1626 te Thaywan, 1629 te Amboina.

10) Sancho de los Consilios, een Ambonnees, die in 1623 als borgtocht voor de

trouw van zijn zoon drie gouden ketens ter waarde van 500 realen moest deponeren.

De naar Europa vertrekkende opperkoopman Craeyvanger droeg ze niet aan zijn

opvolger over, waarom Coen last gaf Sancho, voorlopig, in afwachting van nadere

berichten uit patria, 200 realen uit te betalen. Philips Lucasz. deed de zaak af op de

wijze in deze brief aangegeven.

12) Benaer, Maleis benar: juist, waar, waarachtig.

13) Ketjil Lapaty, Boetonnees, mij niet nader bekend.

CCLXXIX.

1) 1009. 1630 1, fol. 284—285. Nog voor Coen's dood ontvangen.

2) Pieter van de Caenier, 1629 vrijburger te Batavia, bezat een jacht, waarmee

hij o.a. geregeld naar Amboina voer. Juli 1642 sneuvelde hij als schipper van de

Liefde voor Negapatnam.

3) Deze brief van 2 Januari 1629 is te vinden Coen V p. 830.

*) Morlion, via het Franse morion van het Spaanse morrion, een soort Spaanse

helm.

CCLXXX.

1) 1012. 1631 11, fol. 5. Antwoord op brief van 24 April 1629 {Coen V 511).

SUPPLEMENT.

CCXXVII a.

1) Uit het Chinees voor Coen in het Portugees vertaald.

^) d.w.z Onaangename zaken.
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LIJST VAN PRODUCTEN,
SCHEEPSSOORTEN, MUNTEN, MATEN EN GEWICHTEN.

Aam, als oliemaat 1, 455 HL. als wijnmaal 1, 552 HL.

Aguita (brava), welriekend hout van de aloëboom of wildagel in Voor- en Achter-

Indië.

Akativen, tapijten van wol of zijde, vaak met een patroon in goud- en zilverdraad,

geheten naar de stad Al Qatif aan de Perzische Golf.

Atlegias, fijne zijden doeken uit Legia, Leigan, district in Perzië.

Ambra, ambergris, amber, welriekende, harsachtige, geelbruine stof, door de potvis

afgescheiden, spermaceti.

Anak dragams, kleine dragams.

Aniel = indigo.

Areca (catechu), betelnoot.

Armosijn, zijden stof, taf, dunne zijde of satijnachtige stof, veel als voering gebruikt.

Misschien genoemd naar de stad Ormuz.

Asmani, eenvoudige doeken uit Hindoestan.

Asta, Maleis, inheemse ellemaat van de top van de middelvinger tot de elleboog,

± 42 cM.

B.

Bajia (Perzisch = geweven), veel verbreide naam voor fijne katoenen doeken,

speciaal van Goezeratte.

Bahar, gewichtseenheid van wisselende grootte, soms 3 picol = 375 pond, in de

Specerijeilanden voor kruidnagelen 550 pond.

Balatio, effen, meest witte, ook wel zwarte, katoenen doek, meest uit Negapatnam.

Baloe(r), balou, klein roeivaartuig, vaak als roofprauw gebruikt.

Bantin(g), laad- en handelsprauw met twee masten (Atjeh), open laadprauw (Java's

Noordkust).

Barot, gewichtseenheid der Specerijeilanden, een vijftigste baar of 11 pond.

Beniuyn, benzoëhars, afkomstig van Styrax Benzoin, gebruikt als reukwerk en als

geneesmiddel.

Berams, zeer fijne katoenen weefsels uit Soeratte, ongeveer gelijk aan tafachelas.

Bethilles, betyllies, fijne sluierachtige mousselinedoeken, onderscheiden in soorten

' naar de plaats van herkomst.

Bezoarsfenen, steenachtige afscheidingen in de maag van sommige zoogdieren en in

palmen, waaraan wonderdadige eigenschappen worden toegekend.

Boelang, algemene naam voor hoofddoeken, meest indigoblauw.

Boerat, bourat, grove wollen stof, grof laken.
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Borax, salpeter, van Arabisch boerak = blinkend.

Boria, soort zeilvaartuig van Voor-lndië, sloep.

Cabier, kabir, Arabische munt. De c. van Mokka was •*/6 a 1 stuiver waard.

Cfl/n, zie kain.

Calamba(cq), calambat, welriekend hars of bast van de aloëboom (Aquilaria malac-

censis) uit Voor-lndië, Malakka en Cochin China, gebruikt in de geneeskunde; ook

gedroogde wortel van de Chinese rabarber.

Calmus, boom, c. draco, die het zgn. drakenbloed levert.

Camelotten, stoffen van kamelen- of geitenhaar.

Campher Baros, kamfer uitgevoerd van Baros in het huidige Tapanoeli, gold als de

beste k.

Canaster, rieten mand voor verpakking, van Portugees canastra.

Candi(l), candij, last, zoveel als met een span ossen kan worden vervoerd. Dit in

Voor-lndië gebruikelijke gewicht is niet constant; het wisselt tussen ongeveer 480

en 600 pond; vaak is het gelijk 14 schepel = 500 Amsterdamse ponden = 247 KG,

ook wel is 1 candil = 522 Portugese ponden = 239 KG.

Canefas, kanvas, zeildoek.

Canenys, witte katoenen, luchtig geweven doeken met veelkleurige noppen van zijde.

Cangans, katoenen shawls van verschillende kleur, vaak veelkleurig, meest afkomstig

van de kust van Coromandel, ook uit China.

Cannekins, zeer geschatte, fijne witte katoenen doeken.

Caraat, zie karaat.

Cardamom, Maleis kardamoenggoe: welriekende specerij, paradijskorrels.

Caricams, eenvoudige effen, meest rode of blauwe katoenen doeken.

Carsay, grof gekeperd laken.

Casse, zachte, dunne stof als neteldoek of mousseline, veel van Bengalen.

Cassiens, caxiens, naam voor verschillende Indische muntjes van lage waarde, van

Portugees caixa = tinnen geldstuk, vaak ook van lood.

Ca'H'fl', kahwa, Arabisch: koffie.

Ceer, zie seer.

Chauters, chaders, goedkope lijnwaden van Soeratte.

Chavonys, (= canenys?) fijne, sluierachtige of mousselineachtige gewaden.

Cheras, zie salalos.

Chinde, chindos van Hindostani chint: kleurig bewerkte stoffen van katoen of zijde,

voor gordels en tulbanden.

Cobido, Voorindische el van ± 70 cM. gebruikt om het hoofd (kepala) van doeken

af te meten.

Cojang, zie kojang.

Coracora, groot breed vaartuig met dwarsliggers van de Specerijeilanden, Arabisch

qorqora.

Corge, bundel van 20 stuks lijnwaden.

Craecque, caraak, kraak, groot Portugees zeilschip, o.a. gebruikt om de jaarlijkse

vracht van Nangasaki naar Macao en van daar naar Malakka te brengen, Spaans

carraca.

Crusado, Portugese munt, kruisdaalder, munt met het Bourgondische kruis.

1) Zie ook bij K. en S.
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Dong(e)ry, grove katoeiiL'ii stof, gebruikt voor zeilen van prauwen, grove kleren en

om fijne stoffen in te pakken.

Dotia, ruw paklinnen, zeildoek of jute.

Dragams ook tapy dragams, bruinrode katoenen doeken.

Drakenbloed, Maleis gerenang, bloedrood hars van de calmus, kleurmiddel.

E.

Embalou, zie gommelacca.

Fanar, ten rechte fanum, Voorindische munt van verschillende waarde, bijv. 1/12, ^/la.

^''24, ^''42 van de pagode, vaak ± 50 cent.

Feyffene, Japans kustvaartuig.

Flapkan, vochtmaat, 10 mutsjes of ongeveer II/2 L.

Frasle, Arabisch gewicht, 1/15 bahar, ± 20 a 261/4 pond.

Fugia, fust, Portugees fusta, lang platboomd SpaansrPortugees vaartuig voor diepe

kustwateren, klein zeilschip, dat ook geroeid kan worden.

G.

Galiga, rode verfstof afkomstig van de plant Bixa Orellana, een kleine boom.

Galiotte, galjoot, breed en platboomd zeilschip, bruikbaar in ondiep water.

Gallioen, galjoen, groot zeilschip met drie of vier masten en hoog boord.

Gantang, zowel rijstmaat (81/2 L.) als gewicht en dan van verschillende grootte, op

West-Java 1/10 pikoel = 10 kati, op Üost-Java 5 kati, I kati = 6 ons.

Gaz, Perzische lengtemaat van ± 94 cM.

Gelias, kleine snelvarende vaartuigen in de Rode Zee en langs de kust van Indië.

Gerenang, zie drakenbloed.

Gilalo, ranke, zeer snelle roeiboot der Molukken.

Gilbi, jelbe, handelsvaartuig van West-Voor-Indië.

Gingams, eenvoudige gestreepte of geruite katoenen doeken.

Gingelyzaad, handelsnaam voor het zaad van Sesamum Indicum, waaruit sesamolie

wordt bereid.

Giroffelnagelen = geheel gave kruidnagelen, van eerste kwaliteit.

Gobars, dubbelbrede katoenen lappen, voor uiteenlopende doeleinden gebruikt.

Goeloengs, goulongs, oprolbare doeken, gordijnen.

Gommelacca, schellak, rode gom voor vernis, Maleis embalou.

Gorap, groot inheems roeivaartuig, van Arabisch ghorab.

Gram, van Portugees grao, graan, in Indië cicer arietinum, soort erwt gebruikt voor

paardevoer.

Grofgreinen, doeken of kleden van zijde of wol.

H.

Heeresaaien, soort saaien, lichte gekeperde wollen stoffen.
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(It)ikje, Japanse lengtemaat, 1,909 M.

Indigo, de bekendste soorten van deze donkerblauwe verfstof zijn die van Biana en

die van Serchees (Sharkej) in Hindoestan.

J.

Jank, djoeng, groot Chinees zeilvaartuig met drie masten en zeer hoog en breed

achterschip.

Kaag, platboomd vaartuig met zwaarden.
Karaat, edelsteengewicht = 4 grein = 0,1992 Gr.

Kojang, last van 30 pikols, rijstmaat.

Kolik, klein vaartuig van de Riouwarchipel, voor visserij en transport.

Kraak, zie Craecque.

L.

Lakery, lechoury, soort lijnwaden uit Agra.

Larijn, Perzische zilveren munt ter waarde van ongeveer tien stuiver.

L^egger, vat voor drank, ± 400 L. inhoudende.

Legie, eerste qualiteit zijde, van het Perzische district Laidjan aan de Kaspische Zee.

Littel, gewichtseenheid voor indigo, ongeveer 300 pond.

Lojang, Maleis: messing, mengsel van koper en tin.

Longys, lonogis, heupdoeken van katoen of zijde, lang en smal.

M.

Miaas, Japanse munt, i/io taël.

Macis = foelie.

Madops, soort katoenen kleden of doeken.

Mahmoedi, Goezeratse zilveren munt van ongeveer 15 stuiver waarde.

Man, Voor-Indische gewichtseenheid van zeer verschillende grootte, nl. van 2 tot

74 pond wisselend, vaak 68 pond, gebruikt voor het wegen van zijden stoffen,

kruidnagelen, indigo, salpeter.

Mandjoewa, vaartuig van de Molukken.

Mas, inheemse munt, o.a. van Djohore, ter waarde van 29 stuiver; soms ^/le taël.

Mata carbouws, Maleis: buffelogen, soort weefsels.

Matafons, madaphons, katoenen doeken van Madapolam bij Madras.

Mequyn, gedroogd koenjit, (maleis voor curcuma), gele kleurstof uit plantenwortels

bereid.

Moeries, mouries, blauwe katoenen doeken uit Voor-Indië, in vele soorten bijv. sama-

dramoerie.

Mussola, van planken opgebouwd, vrij ruim vaartuig van de kust van Coromandel.

1) Zie ook bij C.
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N.

Ngadjoe-ngadjoe, praiiw niet uitleggers van de Specerijeilanden, van Ternataans

ngadjoe, uitlegger.

Nilly, nelty, Voorindische naam voor rijst in de bolster.

Orembaai, hoog opgebouwd roeivaartuig, met kiel zonder vlerken van de Specerij-

eilanden.

Pagode, gouden munt van Dekhan, te Narsinga geslagen. 1 pagode is 4 gld. 2 st.

ook wel 6 gulden.

Pangsis (panchina), zijden doek uit China, ook eenvoudige lap als kledingstuk voor

de negers.

Parcalten, meestal witte, dicht geweven katoenen lappen.

Pardao, Portugese naam voor inheemse gouden munt van Voor-Indië ter waarde

van ± 2.50 gld.

Parra, rijstgewicht van Voor-lndië, wisselend van 'il^/-> tot 52 pond.

Patache, Portugees: klein schip, adviesjacht.

Patola, licht zijden weefsel met slangenmotief voor gordels enz.

Pelang, pillaeng, zijdeachtige stof uit China en Voor-lndië.

Perpetuanen, zeer sterke sergeachtige stoffen.

Petanen, petassen, vaartuigjes van Voor-lndië.

Petas, gestreepte katoenen doeken in verschillende ondersoorten.

Peys, pees, paisa, Hindoestanse koperen muntjes van 1/04 tot 1/42 roepiah.

Pikol, draaglast, in Coen's dagen een niet geheel vaststaande eenheid, thans =
10 gantang = 100 kati = 125 Amsterdams pond = 61,7613 KG.

Piniados, geschilderde, gebatikte katoentjes.

Pistolet, Spaanse munt ter waarde van ± 3 gld.

Poilzijde, zijde van pluisvormende draden, gebruikt voor fluweel.

Pointe de Castille, bepaald soort textiel.

Popely, halfzijden of wollen, wijd geweven en geglansde stof.

Pijp, smal, buisvormig vat.

Ramboetin, ruige, harige, katoenen doek.

Rassetten, fijne rassen, gekeperde wollen of zijden stoffen, zeer glad geweven en

geschoren.

Reael van achten, zilveren munt van Spaanse origine, door de Portugezen en de

Nederlanders in het Oosten ingevoerd. Gewicht 17 engels, 25 asen, gehalte 11 pen-

ningen 21/2 grein = 25.306 fijn zilver. De in Nederland (te Dordrecht en Middel-

burg) geslagen realen bevatten U/z % zilver minder. 1 reael = 48 stuiver, sedert

1622 50 stuiver.
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Roggevel, handelsartikel voor Japan, voor curiosa en de mindere soorten voor het

polijsten van houtwerk, afbeeldingen bij Valentijn lil, 2, Siam p. 62.

Rompen van noten, aangestoken, onrijp afgevallen muskaatnoten.

Roodhout = sapanhout.

Ropia, rupia, roeptak, zilveren munt van Hindoestan, met een waarde van 0.80 tot

1.40 gld.

Roréhé, vissersvaartuig van de Molukken, meest met 12 opvarenden.

Rosenobel, Engelse fijn-gouden munt ter waarde van ± 12 gld.

s.

Saboek, Maleis: gordel, bijv. saboek chinde, sitsen gordel.

Sage, saya, bij de Compagnie: kleur in het algemeen, eigenlijk is het de rode verf

gemaakt van een plant van de familie der Cinchonaceae; gebruikt om katoen te

verven.

Salalos of chelas, fijne katoenen stoffen, meest van kalkoenrode kleur, van sanskrit

chela, mantel of sjerp.

Salampoiirys, veelkleurige sitsen doeken, kleden en dekens, genoemd naar de stad

Serampore in Voorrindië.

Salons, witte kleden.

Salpicados, eenvoudige katoenen doeken van Coromandel.

Sambok, Voorindisch en Arabisch open vaartuigje met één zeil voor verkeer van de

kust met schepen ter rede.

Sampan, klein, scherp gebouwd, goed zeilend en roeiend vaartuig.

Sanguicel, snelvarend vaartuigje van Voon-lndië om op prauwen te jagen.

Sapanhout, rood verfhout, brazielhout van de Caesepina, ook gebruikt voor inleg-

werk en medicijn. Vooral in Japan zeer gewild.

Sarasse, Maleis serasah, veelkleurige lijnwaden van verschillende soort, bijv. s. lege

Cotchijn, s. in trek in Cochin, s. maleije, oorspronkelijk s. gewild in Maleyo (Ter-

nate), later overal in de archipel zeer verbreid, s. gobar, veelkleurige gobar.

Seer, Hindoestani sêr, gewichtseenheid, 1/40 man.

Semianes, siamanes, eenvoudige doeken van de plaats Samana in Hindoestan.

Sisir, Maleis: schildpad.

Sjelias = gelias.

Sokkel, baal van boombladeren of riet om foelie in te pakken, meestal 154 pond
wegend.

Soma, fijn zilver uit Japan.

Some, Japans (?) woord voor jonk.

Spiconardi, plant waaruit de nardus of lavendelolie wordt bereid.

Stametten, grove, maar dunne wollen doeken van Europees maaksel.

T.

Taël, Chinees gewicht van wisselende waarde (soms 1/10 kati), ook munt ter waarde

van fl. 3.50 a fl. 4.—. De taël werd door de Compagnie gelijk gesteld aan I1/4 reaal

van achten.

Taf(f)achelas, Arabisch tafsjilah, fijne gestreepte zijden of katoenen stof, vnl. uit

Bengalen.
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Ta(h)il, gewicht o.a. van peper en dan 2 picol, 80 kati, ook van zilver en goud.

Td/o, tala, Alolukken-Maleis woord voor vlerkpraiiw.

Taneyt, taneet, taankleurig, bruingeel.

Tanga, tange, munt in Voor-lndië, thans nog in de Portugese bezittingen in zwang

Tapeh, tapy, algemene (Javaanse) naam voor doek, rok of kleed, in vele soorten.

bijv. tapeh dragam of tapeh grande, tapeh ketchil, kleine tapeh.

Tchelas zie selaloes.

Tengkolok, Maleis: een als hoofddoek gebruikte doek.

Tfugias, zie fugia.

Thoot, gewichtseenheid van Hindoestan, ± 180 Gr.

Tinggang, soort inheemse, speciaal Javaanse sloep met twee roers

Toerias, geschilderde Coromandeldoeken „met ronde daalders",

Tonys, Voorindische bootjes, soms van één boomstam.

V.

Vereken, klein draagbaar watervat.

Vitilles = bethilles.

Vijgetouwen, touwen van de bastvezels van de ficus.

w.

Wangkang, voor en achter hoog opgebouwd Chinees vaartuig, kleine jonk
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TOELICHTING.

Coen's correspondenten hebben zich bij het schrijven van namen aan geen

spelregels gebonden geacht, zij schreven al naar het hun goeddacht, zonder

dat zij aan de een ogenblik gebruikte spelling vasthielden. Geeft dit ten aan-

zien van Nederlandse woorden al moeilijkheden, in veel sterker mate is het het

geval met woorden van Aziatische herkomst, die vaak op de zonderlingste

wijze werden verhaspeld. Ook in de Aantekeningen, wier samenstelling zich

over een periode van meer dan tien jaar uitstrekte, is de spelling van Aziati-

sche namen niet altijd consequent vol gehouden, in de registers is de meest

voor de hand liggende spelling toegepast; enige malen is een zeer afwijkende

spelling opgenomen en daarbij naar de hier gebruikte verwezen.

De volgende letters zoeke men ook op de aangegeven plaatsen:

C bij K en S.

Ch bij G, Ts en Tsj.

Dj bij ƒ.

F bij V en Ph.

G bij Ch.

] bij Dj.

K bij C en Q.

Q bij K.

S bij C en Z.

V bij F.

Z bij S.

Cursief gedrukte getallen in het Register der Persoonsnamen verwijzen

naar de korte biografie van den in het trefwoord bedoelden persoon in de

Aantekeningen.

Cursief gedrukte getallen in het Zaakregister verwijzen naar de verklaring

van het trefwoord. Men vergelijke voor woordverklaringen ook de Lijst van

Producten enz. waarin vele woorden (in alphabetische volgorde) zijn toegelicht.

Het viel niet altijd uit te maken of de woorden waarmee Aziatische groten

worden aangeduid 's mans naam dan wel een titel of een ambt betekenen.

Zekerheidshalve zoeke men zowel in het Register der Persoonsnamen als in

het Zaakregister.

In het Register der Plaats- en Volksnamen is vaak de spelling van minder

bekende woorden gebruikt, die men zal vinden in de Atlas behorende bij het

werk van Mac Leod: De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid in Azië.

Mij geheel onbekende, slechts een enkele maal voorkomende namen van deze

soort zijn gespeld, zoals in de brief waarin ze voorkomen.

Namen van schepen, waarbij de correspondenten zich eveneens grote vrij-

heden veroorloofden, zijn in het register gemoderniseerd opgenomen. Getracht

is -gelijknamige schepen uit elkaar te houden.



REGISTER DER PERSOONSNAMEN.

ABBAS (Sjah), 858, 1550, 1815. 1844,

18-16, 1850.

ABDOELLAH, 922.

ABDOEl.1 AH AIA'AJATSJAH, Zie Sa-

hrang.

ABDUL RAHIM (Mirza), 902.

ACHITOFEL. 1740.

ACOLEY (Cornelis), 1287, 1298, 1835.

ADAiWS (Lambert), zie Lanckhaer.

ADAMS (Robert), 509, 784, 903. 1817.

ADiLSJAH, 831, 927.

ADRIAENSZ (Cornelis), 988, 1815.

ADRIAENSZ. [SCHOONHOFFMAN]
(Hendrick), 986, 1814.

ADRIAENSZ (Jacob), 102, 863.

ADRIAENSZ (Jan), 811, 814, 927.

ADRIAENSZ. (Philips), 405, SM
AERDEN (Gerrit Jansz. van der), 1607,

1S52.

AERTSZ. (Daniël), zie Arentsz.

AERTSZ. (Pieter), 181, 182, 870.

AGENG (Soenan), 855.

AIMOENE, 449.

AITEMADCHAM, 438, 472, 897.

AKBAR, 317, 883, 1811.

ALAM (Intje), 182.

ALAOEDIN, 867.

ALAWADIN II, 1824.

ALBUQUERQUE (Fernao de), 741, 922.

ALEMAN (Constantijn), 1267, 1502, 1834.

ALI (Ketjil), 434, 714, 716—718, 738, 760,

762, 764, 810, 884, 896, 897, 925, 1115—
1121, 1125, 1126, 1128, 1130—1133,

1138, 1141, 1145, 1146, 1259—1261,

1326, 1369, 1370, 1372, 1373, 1376—

1382, 1391—1393, 1396, 1397, 1402,

1425, 1459—1465, 1560, 1565, 1569,

1613, 1616, 1618, 1625, 1630, 1632, 1664,

1667, 1668, 1779, 1783, 1788, 1799, 1823,

1843.

ALI (Khalif), 1838

ALI (Mohammed), 1840.

ALI (Nachoda), 639, 913.

ALLAHOEDIN, 922.

AMAT (Nachoda), 1075.

AMBLAU (Hambaradja), 1619.

ANDRADE (Ruy Freiro de), 939, 940,

942, 993, 1812

ANDRÉE, 1422, 1841.

ANDRIESZ (Pauliis), 326, 884.

ANGABAYA (1 oemenggoeng), 1431,

1842.

ANSSEN (van), 1603, 1852, zie ook

Antzen.

ANTHEUNISZ (Lucas), 72, 98, 242, 264,

858, 862.

ANTHONIO, 182, 870.

ANTONISZ (Guilliam), 181, 182, 275,

869, 879.

ANTZEN (Willem van), 411, 415, 455,

547, 577, 585, 594, 598—600, 606, 690,

722, 876, 894, 895, 913.

ARENTSZ (Daniël), 1597, 1610, 1640,

1641, 1852.

ARIA (Raden), 181.

ARIGOENE, 389, 890, 979.

ARIOSTO, 860.

ARSAVE (Francesco de), 516.

ASAF KHAN, 883, 938, 941, 942, 1026,

1028, 1036, 1037, 1040, 1473, 1547, 1817,

1831.

ASGIABAUWA, 1447, 1648, 1649, 1652,

1843.

ASTRAPPA CHITY, zie Malaytsjetti.

ATEPORY (Caspar), 180, 869.

AZEVEDO (Jeronimo de), 861.
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B.

BAABOELLAH, 1666, 1855.

BABO (Kodja), 306, 638, 880.

BACCUM (van), 860.

BACX (Laurens), 90, 136, 861.

BAELE (Matthys Albertsz.), 1722, 1724,

1727, 1733, 1743, 1857.

BAGUELA (Anthony), 448, 449, 898.

BAQUELA (Simon), 898.

BALACHI, zie Dawar Baksh.

BALDl (Pietro-degli Ubaldis), 1714, 1754,

1857.

BALL (Oeorge), 34, 180, 851.

BALTY (Gilbert), 44, 47, 49, 59, 70, 71,

151, 854.

BANDA (Ketjil), 35, 851.

BANTAM (intje), 181.

BAOEREKSA (Toemenggoeng), 534—

537, 606, 609, 907, 935, 1431, 1432, 1465

BARANI, 1672, 1851.

BARENTSZ (Kapitein), 965, 966, 1813.

BARENTSZ (Melchior), 1607, 1853.

BARO (Kodja), 283, 638, 880, 913.

BARON (Hans), 94, 229, 862.

BAROS (Ketjil), 538, 907.

BARTELSZ (Bartel), 1776, 1859.

BARTHOLOMEUS, 1143.

BARTH (Paultis), 513, 904.

BARTOLUS, 1714, 1754, 1857.

BARTSZ (Mr. Paulus), 510, 903.

BAS (Dirck Jacobsz.), 1488, 1845.

BASTIAENSZ. (Cornelis), 885.

BATES (Henry), 699, 701, 710, 918.

BAYLIE (John), 32, 33, 850.

BEAULIEU (Augustin de), 750, 915, 916,

922.

BECKER (Albert), 998, 1815.

BELEES (Anachoda), 158.

BEMMEL (Hendrick van), 603, 911, 943.

BENCON, zie So Bing Kong.

BENNET (Sir Walter), 827, 927.

BENTHEM (Jan van), zie Heuten (Jan

van).

BERCH (Cornelis van den), 980, 1814.

BERCHEM (Wemnier van), 229, 235,

241, 242, 270, 360, 428, 856, 861, 862,

874.'

BERCKHOUT (Jan), 307, 309, 881.

BERDOEL (Abraham), 1603, /S52.

BERG (Adriaen van den), 1584, /857

BERGE (Jan van den), 758, 923.

BESAR (Intje), 182.

BIBI, 1374.

BICKER, 858.

BiCKLEY (John), 610, 912.

BLOCK (Cornelis Jacobsz), 1404, 1841.

BLOCK (Jan Gerritsz.), 1562, 1575, 1775.

BLOCK MARTENSZ. (Adriaen), 33, 35—
37, 39, 158, 259, 330, 337, 338, 850, 856,

862, 863, 868, 870, 879, 881, 899, 909,

910, 923, 1336, 1340, 1348, 1823, 1847.

BLOM (Jan), 422, 896.

BOATO DE ROCHAS (Alonso), 1334,

1838.

BOECKHOLT (Hendrick van), 47, 150,

854.

BOENGKO (Poetri), 848.

BOIS (Abraham du), 1193, 1696, 1830.

BOJOE, 1250, 1833.

BOL (Dirck Jansz.), 1739—1741, 1744,

1745, 1858.

BOL (Jacob Maertsz.), 94, 863.

BOLCK (Gerard Jansz.), 59, 60, 856.

BONDT (Jan Pietersz.), 930, 1811.

BüNGSOE (Radja), zie Sabrang.

BONTEKOE (Pieter IJsbrantsz.), 1048,

181S.

BONTEKOE (Willem IJsbrantsz.), 908,

923, 1046, 1049, 1818.

BONTIUS (Willem), 1574, 785/.

BONUS (Pieter), 1404, 1841.

BOODT (Dirck Willemsz.), 1287, 1298,

1835.

BORS (Jan Jacobsz.), 1215, 1831.

BOSBOOM-TOUSSAINT (Mevrouw),

921.

BOSCHOUWER (de), 878.

BOSSCHAERT (Pieter), 516, 545, 719,

757, 809, 811, 905, 1047.

BOTELHO (Nuno Alvarez), 1501, 1511,

1523, 1846, 1854.

BOTH (Hendrick), 853.

BOTH (Pieter), 41, 43, 123, 133, 197, 199,

260, 286, 311, 358, 738, 773, 848—850,

852, 854—856, 859, 860, 868, 872, 874,
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875, 888, 898, 913, 920, 921, 924, 1140,

1387, 1389, 1566, 1840, 1853.

BOTH (Willem), 853.

BOUA\EESTER (Albert Hendricksz.), 683,

684, 916.

BOURGEOIS (Philips), 513, 904.

BOUWMAN (Gerrit Jansz), 478, 900.

BÜVET (Joost), 1585, IS5I.

BRACAMONTE (Don Luys de), 515, 550,

568, 718, 759, 904.

BRANTS (Wynant), zie Gilde.

BRAY (Guillaiime de), 1602—1604, 1852.

BREE[N] (Abraham van), 184, 185, 346,

408, 438—444, 684, 870, 897.

BREECKVELT (Jacob), 76, 110, 174, 194,

318, 332, 333, 859.

BROCKEDON (Thomas), 1052, 1059,

1819.

BROECK (Abraham van den), 40, 49, 63,

70, 74, 263, 852.

BROECKE (Matthijs ten), 10, 23—25, 186,

202, 204. 312, 791, 793, 806, 848.

BROECKE (Jan van den), 461, 465, 899.

BROECKE (Pieter van den), 315, 316,

361, 372, 405, 483, 484, 694, 696, 769,

83a_832, 850. 862, 863, 873, 882, 883,

887, 889, 893, 894, 902, 924, 927, 929,

932, 937, 943, 986, 998, 1024, 1027, 1030,

1035, 1040, 1041, 1049, 1051, 1087, 1199,

1208, 1211, 1213, 1219, 1263, 1301, 1303,

1338, 1339, 1345, 1346, 1349, 1352, 1367,

1437, 1439, 1441, 1457, 1467, 1470, 1472,

1490, 1491, 1497, 1498, 1501, 1503, 1506,

1513, 1515, 1518, 1522, 1524, 1525, 1548,

1553, 1820, 1827, 1829, 1844.

BROECKUM (Jan van), zie Gorcum (Jan

van).

BROUWER (Hendrick), 9—11, 13, 16,

17, 19—23, 25, 27, 28, 30, 57, 194, 197,

218, 847, 848, 861, 863, 869, 887, 906,

1826.

BRUEL (Jan), 980, 1013, 1014, I8I4.

BRUEN (George), 1182, 1346, 1451, 1828.

BRUYN (Claes), 59, 60, 856.

BRUYN (Willem Claesz.), 719, 920.

BRUYNE (Isaack de), 978, 1016, 1814.

BRUYS (Frans), 1144, 1520, 1522, 1824,

BRUYSTENS (Hendrick), 40, 49, 70, 74,

103, 852, 884, 890, 894, 1089.

BUCITY (Juan), 1388.

BUCQUOY (Daniël de), 553, 634, 908,

980, 1696.

BURCH (Jan van der), 768, 771, 924, 931,

1829.

BURCHT (van der), 886.

BUYS (Jan), 1333, 1439, 1507, 1838.

BUYSERO (Cornelis), 90, 861.

c.

CAEMER (Pieter van de), 1801, 1860.

CAEN (Antonio), 322, 883, 914, 1443,

1507, 1512, 1820, 1823, 1841, 1856.

CAERDEN (Paulus van), 43, 203, 738,

850, 854. 869, 870, 873, 895, 921, 1837.

CALIMBATTA (Hambaradja), 324, 573,

775, 884, 1009, 1102, 1103, 1427, 1463,

1560, 1619, 1621, 1632, 1770, 1798, 1799.

CAMERICK (Pieter van), 1605, 1611,

1852.

CAMPAYO, zie Sampayo.

CAMPS (Lenardt), 312, 504, 785, 786,

793, 806, 881, 1038, 1040, 1042, 1059,

1062.

CANA CANA, 1403.

CANARI (Kimelaha), 513, 904.

CANDIDIUS (Ds. Georgius), 1187, 1365,

1529, 1727, 1804, 1829.

CANISIUS (Tobias), 975, 1814.

CARABAIS (Piers de), 76.

CARDENOSA (Alonso de), 1577, 1851.

CARELSZ (Pieter), 1145, 1824.

CARON, (Frangois), 1724, 1732, 1857.

CARPENTIER (Pieter de), 418, 457, 461,

465, 511, 568, 606, 653, 732, 735, 742,

746, 749, 798, 800, 803, 876, 896, 914,

979, 989, 1019, 1077, 1086, 1093, 1113,

1198, 1203, 1219, 1220, 1261, 1277, 1279,

1281, 1283, 1303, 1319, 1337, 1340, 1372,

1445, 1471, 1478, 1482, 1693, 1711, 1716

—1718, 1738, 1817, 1818, 1822—1824,

1826—1833.

CARSTENS (Jan), 448, 576, 588, 600,

603, 699, 701, 703, 711, 722, 732, 765—
767, 776, 780, 898, 955, 1812, 1814.
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CARVALLE, 1373, 1840.

CASEMBROOT (Nicolaes), 150, 224, 399,

403, 611, 613, 614, 617, 865, 932, 935,

990, 1607.

CASSiOPYN (Dominiciis van), 1112, 1822.

CASTANHO (Manuel), 1422, 1423, 1634,

1841.

CASTELLA (Kimelaha), 1679, 1855.

CASTLETON, 851, 875.

CASTRO (Sebastiaen de), 415, 895, 1840.

CASYSABAN, 1214, 1831.

CATO, 1747.

CATS (Salomon), 622, 623, 913.

CAU (Roelof Cornelisz.), 1652, 1662, /S54.

CAUWAYTSDONNE, 1165, 1189—1191,

1748, 1749, 1754, 1827.

CERA (Jiian la), 1385, 1386, 1388, 1389,

1840.

CHARLES, 840.

CHAVES (Juan de), 516.

CHORAM, zie Sjahjahan.

CHRISTAENSZ. (N.), 334, 886.

CICERO, 1532.

CIMSA (Mirza), 1649.

CLAESZ (Cornelis), 218, 872.

CLAESZ (Reynier), 1701, 1856.

CLAESZ (Swaen), 540, 580, 693, 907.

CLANDT (Jan), 510, 699, 701, 903.

CLARENBEECK (Ds. Michiel), 1597,

1642, 1659, 1796, 1852.

CLEMENTSZ (Cornelis), 249, 877.

COCK (Richard), 785, 786, 926.

COCKRAM (Joseph), 1038, 1817.

COECKEBACKER (Nicolaes), 1701, /«56.

COEN (Jan Pietersz.), 81, 152, 178, 243,

391, 535, 536, 607, 649, 696, 768, 806,

811, 819, 822, 841, 850—853, 855, 857—
867, 869—871, 873—882, 884—896, 898

—912, 914—925, 1046, 1077, 1086, 1210,

1261, 1432, 1435, 1527, 1682, 1813—

1815, 1819, 1820, 1822, 1823, 1825, 1826,

1829, 1832, 1834, 1835, 1837, 1841, 1843,

1847, 1854, 1857, 1860.

COETELl (Jacques), 404, 409, 610, 613,

615, 893.

COGGINS (Andrew), 1592, 1639, 1851.

COIGNET (Jean), 600, 601, 606, 124,911,

921, 955, 956.

COKAYNE (George), 39, 851.

COLFF (Nicolaes), 708, 725, 919, 955,

1275, 1287, 1297, 1298, 1585.

COLIJN (Symon), 411, 412, 450, 624,895,

962, 971.

COMMERS (Andries), 1574, 1851.

CO[0]MANS (Cornelis Cornelisz), 73,

175, 263, 280, 286, 396, 399, 401, 402,

404, 661, 685, 686, 859, 874.

CO[0]MANS (Hendrick Jansz.), 228, 238,

874.

CONSILIOS (Sancho de Los), 1795, 1860.

CONSTANT (Jacob), 841, 842, 928.

COPER (Jacob Gerritsz.), 700, 918.

CORNELISZ. (Adriaan), 17, 849.

CORNELISZ. (Cornelis), 137, 865.

CORNELISZ. (Gregory), zie Cornely.

CORNELISZ. (Isbrant), 385, 889.

CORNELISZ. (Jacob), 1795, 1860.

CORNELISZ. (Jan), 181, 869.

CORNELISZ. (Joost), 952, 1607, 1812,

1853.

CORNELISZ. (Pieter), 40, 49, 852.

CORNELISZ (Roeloff), 1446, 1842.

CORNELY (Gregorius), 917, 923, 1142,

1145, 1284, 1310, 1318, 1319, 1414, 1559,

1631, 1681, 1823. 1837.

CORTENHOEFF (Jacob Dircksz.), 351,

427, 887.

COSEQUIDONNE, 1059, 1819.

COTEELS (Mateo), 211, 872, 877.

COTEELS (Steven), 31, 36, 37, 39, 261,

328, 391, 840, 850, 867, 927.

COTHR. MAN, 1178.

COTTON (Sir Dodmore), 1846.

COURT (Antonio del), 1815, 1838, 1857.

COURTEN (Pieter), 1533, 1849.

COYENIER (Bastiaen), 849.

CRABBE (Abraham), 318, 883.

CRAEN (Hendrick Jansz.), 583, 602, 909.

CRAEYVANüER, 1860

CRANENBROECK (Pieter Adriaensz.),

1050, 1819.

CRANEVELT (Philips), 756, 758, 922,

1145, 1577.

CRAP[P]E (Roeland), 1178, 1182, 1187,

1218, 1222, 1333, 1334, 1368, 1443, 1444,

1447, 1510, 1591, 1777, 1828.
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CRIECK (Andries), 101, 234, 863.

CROIEAION, 1731, 1735.

CROiWWT.LL (Oliver), 860.

CROOCK (Pieter Reyersz.), 370, 423,888.

CRULL (Dirck Gerritsz.), 628, 632, 913.

CUNNINGHAM (Willem), 60, 655, 675—
677, S56, 1848.

CUNST (Jan Cornelisz.), 1069, 1820.

CUYKEN (Willem Cornelisz.), 1005, 1816.

DAJA (Kimelaha), 326, 340, 380, 542, 562,

575, 584, 715, 760, 773, 775, 777, 851,

884. 925, 1007, 1009, 1023.

DAJAR (Kimelaha), 1564, 1851.

DALE (Sir Thomas), 395, 471, 474, 475,

871, 89K 897, 900.

DALEiM (Radja), 414, 415, 895.

DAM (Willer van), 796, 926.

DAMIL (Mohamad), 58.

DANCKAERT[S] (Ds. Sebastiaen), 335,

560, 561, 570, 579, 580, 598, 634, 635,

888, 977.

DAVL^'^', 382, 888.

DAWAR BAKSH, 1269, t83l.

DECKER (d€), 867.

DEDEL (Cornelis), 257, 356, 852, 859,

878.

DEDEL (Jacob), 511, 606, 742, 825, 832,

841, 850, 851, 882, 892, 899, 903, 916,

927, 931, 995, 1003, 1004, 1025—1030,

1033, 1036, 1040, 1049—1051, 1088,

1093, 1099, 1815, 1819, 1822.

DEMMER (Gerard), 925, 1411, 1604, 1841.

DENTON (Adam), 639, 643, 668, 670,

671, 914.

DEYN (Everard), 1, 4—6, 178, 181, 182,

847, 848.

DEYNSEN (David van), 96, 271, 489, 490,

863.

DIEMEN (Antonio van), 884, 887, 906,

918, 924, 925, 1099, 1144, 1304, 1331,

1395, 1398, 1399, 1402, 1403, 1430, 1435,

1464, 1540, 1562, 1574, 1576, 1583, 1613,

1633, 1644, 1691, 1705, 1774, 1775, 1789,

1800, 1821, 1823, 1843, 1853, 1854, 1860.

DIEST (Hans van), 162, 867.

DIRCK (Orangkaja), 158, 867, 952, 1812.

DIRCKSZ (Pieter), 717, 736, 742, 758,

920.

DIRCKSZ. (Willem), zie Leeuwen (van).

DJAGARADJA, 266, 879, 888.

DJOEMINAH (Pani;eran), 1431, 1842.

DJONAI, 897.

DOENSZ (Steven), 177, 222—224, 857,

858, 868.

DOMINGO, 1385, 1388, 1840.

DOOREMAEL (Daniël van), 1795, 1860.

DORST (Christiaen Adriaensz. den), 256,

519, 878.

DORST (Willem den), 94, 270, 337, 385,

862.

DORTMONT (Nicolaes van), 1395, 1398,

1399, 1402, 1403, 1405, 1576, 1840.

DOWNTON (Nicholas), 854.

DRUYFF (Gerrit Fredericksz), 301, 521,

533, 641. 647, 653, 678, 867, 880, 1098.

DUBOIS, zie Bois (du).

DUJARDIN (Dirck), 1514, 1847.

DUSSEN (Adriaen Jacobsz. van der), 41,

47, 49, 57, 152, 170, 416, 417, 438, 444,

679, 686, 853, 854, 866, 870, 916, 1071,

1073.

DUSSEN (Jan van der), 769, 924, 940,

998.

DUVERDEN VAN VOORDT (Sophia

van), 853.

DUYTS (Abraham de), 317, 883.

DIJCK (Ewout van), 437, 468, 469, 472,

897.

EEDEN (Anthonio van der), 1394, 1840.

ELLERTSZ (Ellert — de Jonge), 1, 847.

EMANUEL (Don), 153, 154, 158, 866.

ENDROM (Jan van), 1145, 1824.

ENGELBERTSZ. (Jan), 1594, 1851.

EVERTSZ. (Frederick), 181, 869.

EWOUTSZ. (Jan), 243, 876.

EYCK (Adriaen van der), 408, 894.

EYLOFFSZ. (Gijsbrecht), 340, 886.

EYNTHOVEN (Balthazar van), 388, 533,

535, 536, 539, 607, 610, 649, 652, 653,

886, 906, 907, 914, 1072.

EYTSUAN, 61, 102, 219, 856, 863.
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FAES (Adriaen), 964, 1813.

FARIE (Benjamin), 847, 848.

FATIMAH, 1838.

FAXARDO (Don Alardo de), 515, 550,

568, 905.

FAXARDO (Don Alonso de), 515, 516,

521, 550, 576, 904.

FERDINANDO (Antonio), 601, 911.

FERNANDES (Jan), 778, 925.

FERNANDES (Juan), 1247, 1833.

FESODONNE, 1151—1153, 1155—1157,

1164, 1165, 1169, 1171, 1191, 1228, 1233,

1234, 1252, 1258, 1530, 1715, 1721, 1722,

1724, 1727, 1735, 1754, 1825.

FIDEORI SAMMA, zie Hideyori.

FIGEN SAMMA, 1154, 1225, 1721, 1722,

1826.

FIGURE.NDA (Louis Martins de), 20, 21,

292, 849.

FITZHERBERT (Humplirey), 712, 713,

761, 916.

FLORES (Laenso de), 1774.

FLORISZ (Theunis), 311, 881.

FOLYN[I]US (Ds), 1187, 1829.

FONTEYN (Philips), 1597, 1852.

FRAEY (Abraham de), 767, 924.

FRANCISCO (van Pe.uu), 500, 903.

FRANCOIS, 153.

FRANCX (Christiaen), 759, 762, 923.

FRANSZ (Marten), 340, 886.

FREDERICKSZ. (Frederick), 442, 898.

FREDERIK HENDRIK (Prins), 1236,

1372, 1389, 1471, 1527, 1528.

FURSLAND (Richard), 611, 912, 1052,

1059, 1092.

OAEFF (Jan Claesz), 101, 234, 367, 863,

887.

GAERMAN (Jacob), 675, 676, 795, 915.

GALIAERT (Michiel), 1696, 1752, 1856.

GANI (Malim), 697, 918.

GARDENYS (Arent Stevensz.), 1288,

1298, 1463, 1583, 1584, 1602, 1603, 1606,

1657, 1660, 1835, 1836, 1856.

GEBANG (Pangeran), 480, 896, 900.

GEBASIDY (Juan), 1143, 1385, 1388,

1390, 1824.

GELEYNSZ. (Wollebrant), 719, 758, 817,

819, 920, 1557.

GERRITSZ. (Claes), 386, 889.

GERRITSZ. (Marten), 949, 1812.

GERRITSZ (Willem), 417, 445, 457, 895.

ÜHIYAS BEG, 883.

GIL (Herman van), 769, 770, 830, 883,

924.

GILDE (Wynant Brants alias), 703, 724,

877, 919, 955.

GIRY (Nicolaes), 724, 781, 921, 947.

GOENS (Boycke Boyckesz, van), 1658,

1854.

GOENS (Rijcklof van), 1854.

GOEPINATA, 1453, 1843.

GOEREE (Adriaen Willemsz.), 312, 314,

318, 401, 402, 419, 484, 491, 862, 882,

902, 931, 932, 1050, 1197.

GOMALE (Jan Willemsz), 411, 629, 630,

894, 925, 964.

GOMARUS (Christoffel), 1112, 1822.

GOMEZ (Maria), 485.

GOMEZ (Paulo), 1422, 1423, 1634, 1842.

GONNEMAN, 1595, 1596, 1851.

GONROCKDONNE, 799, 802, 926.

GONTING (Ketjil), 536, 537, 907.

GORCUM (Jan Jansz. van), 404, 409, 594,

602, 604, 700, 704, 721, 723, 727, 767,

825, 827, 876, 892, 893, 955, 995, 1004,

1024, 1025, 1030, 1033, 1093, 1099, 1113,

1134, 1136, 1273, 1274, 1293, 1307—
1309, 1318, 1328, 1329, 1331, 1414, 1427,

1459, 1630, 1634, 1635, 1638, 1815, 1822,

1837, 1853.

GORONTALO (Ketjil), 1114, 1823, 1855.

GOSENSAMMA, zie Hidetada.

GRAEFF (Jan Baptist van der), 1075,

1820.

GRAVÉ (Robert), 678, 679, 915, 916.

GREETE (Huf;h), 2, 5, 6, 847.

GROENENDIJCK, zie Doensz (Steven).

GROES (Aris Cornelisz.), 1701, 1856.

GRUWEL (Samuel), 72, 858.

GRUYTER (Jan), 31, 40, 850.
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GRIJP[H], (Joh Christiaansz), 383, 431,

436, 518, 521, 543, 545, 568, 717, 719,

720, 739, 756. 814, 816, 888, 915, 920,

1264, 1402, 1498, 1502, 1834, 1845.

(jüAKOLAMO. 1667, /S55.

GUSARATTA (Kttjil), 1670, /S55.

GIJSBERTSZ. (Jan), 508, 903.

GIJSELS (Aert), 385, 569, 584, 585, 633,

637, 889. 890, 894, 908, 910, 913, 1860.

H.

HAEN (Hendrick) de), 405, 893.

HAGA (Cornelis), 857

HAGEN (Johannes van der), 1201, 1203,

1240. 1241, 1248, 1249, 1253, 1480, 1696,

1699. 1722, 1724, 1733—1735, 1830.

HAGEN (Steven van der), 63, 69, 71, 79,

89. 92, 103. 254, 258, 319—321, 338, 378,

383. 395, 418, 453, 457, 461, 465, 505,

511, 852, 856, 857, 859, 868, 876, 878,

885, 899, 901, 907, 909.

HALENI, 341, 689, 730, 775, 886, 979,

1010, 1011, 1100, 1107, 1108, 1276, 1309,

1414, 1416, 1465, 1624, 1626, 1627, 1645,

I7S5— 1787.

HALL (John), 1503, 1846.

HALLING (Abraham), 177, 869.

HAMBURCH (Jan van), 575, 909.

HAMEL (Frederick), 514, 904.

HAMER (Gerrit), 390, 451, 573, 584, 633,

890.

HAMZAH (Ketjil), 884, 897, 925, 1113—

1118, 1120, 1121, 1125, 1127—1133,

1138, 1260, 1369—1375, 1380, 1391,

1564, 1578, 1630, 1664—1667, 1673—

1680, 1784, 1823. 1843.

HANNIBAL. 1249, 1487.

HAPS (Dirck Dircksz. van), 1507, 1652,

1847.

HAREN (Sara Pietersd), 1763, 1859.

HARMANSZ. (Jan), 1727, 1805, 1858.

HARMENSZ. (Lourens), 510, 903.

HARTMAN (Jan), 1733—1735, 1743, 1746,

1858.

HASAN, 1838.

HASELL (Jan van), 220, 639, 649, 672,

677, 873, 1429, 1466, 1470, 1472—1474,

1489, 1492, 1497, 1498, 1501, 1503, 1510,

1513, 1515, 1516, 1519, 1523, 1524, 1527,

1546, 1548, 1.549, 1558, 1663, 1682, 1685,

1686, 1688, 1829, 1830, 1844.

HASSELT (Johan Lucasz. van), 1472,

1502, 1682, 1844, 1846.

HATTEM (Gilles van), 633, 913.

HAYES (Robert), 699, 703, 752, 918.

HAZE (Hans de), 92, 104, 131, 177, 227,

243, 257, 262, 272, 286, 314, 351, 369,

370, 373, 419, 436, 469, 470, 478, 519,

751, 830, 861, 862, 874, 875, 878, 887,

897, 1453.

HEDA (Cornelis Claesz), 230, 874.

HEEMSKERCK (Jacob van), 850.

HEERMANS (Cornelis), 597, 910.

HEEROOM (Joachini Jansz), 512, 514,

904.

HEETVELD[E1 (Guillaume [van den]),

416, 417, 895.

HEGGEN (Daniël van der), 102, 103,227,

231, 240, 540, 541, 568, 863.

HELENA (Donna), 1383, 1392, 1840.

HENDRICKSZ. (Floris), 588, 592, 597,

910.

HENDRICKSZ. (Gerrit), 1712, 1714, /M7.

HENDRICKSZ. (Herman), 1607, 1853.

HENDRICKSZ. (Jan), 93.

HENDRICKSZ. (Jan), 1776, 1859.

HENDRICKSZ. (Johan), 1304, 1837.

HENDRICKSZ. (Lamberf), 1605, 1611,

1852.

HERDER (Jacob de), 1652, 1854.

HEREDIA (Pedro de), 904.

HERENTHALS (Hendrick), 743, 744,

921, 957.

HERMANSZ. (Evert), 404, 409, 893.

HERMITE (Jacques 1'), 480, 481, 872,

875, 901, 1144.

HERWEE (Rogier), 1597, 1852.

HEUSSEN (Gerrit van), 2, 3, 848.

HEUTEN (Wouter), 315, 562, 749, 882,

900, 938, 942, 1050.

HEUTEN (Jan van), 1306, 1362, 1837.

HEUVEL (Antoni van den), 889, 925.
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HEYN (Jacob Pieteisz.), 1722, 1724, 1727,

1733, 1734, 1736, 1743, 1744, 1746, 1752,

1857.

HIDAJAT, zie Daja.

HIDETADA, 872, 1165, 1827.

HIDEYORI, 11, 848, 1190.

HIDEYOSHI. 848, 1190, 1830.

HITOE (Kapitan), 33, 329—331, 341, 377

—379, 389, 418, 449, 452, 453, 456, 561,

571, 618, 626, 630, 637, 689, 730, 775,

778, 85/, 886, 890, 925, 964, 979, 1008,

1011, 1020, 1100, 1107, 1108, 1276, 1309

—1311, 1317, 1320, 1323, 1414—1416,

1419_1423, 1463, 1465, 1618, 1619,

1623—1627, 1632, 1645, 1785, 1786,

1796, 1797, 1860.

HOEN (Sijmon Jansz.), 738, 921.

HOESAIN BEG, 1844.

HOEVEN (Jan van [der]), 154, 547, 576

—578, 588, 589, 594, 866, 952, 1297.

HOOCHLANT (Jan Jansz.), 298, 609, 610,

911.

HOOGENBERGE (David Dircksz. van),

1075, 1820.

HO[0]MAN (Jacques), 1480, 1696, 1699,

1701, 1722, 1724, 1727, 1733—1735,

1751, 1752, 1845.

HOORN (Willem van), 1277, 1594, 1835.

HÜPKINSON (Joseph), 1502, 1846.

HORNEY (Jan de), 1303, 1352, 1362,

1631, 1836.

HOUBRAECKEN (Cornelis), 301, 881.

HOUDAEN (Jan van), 960, 1075, 1813.

HOUTEN (Cornelis van), 1174, 1186,

1827.

HOUTMAN (Cornelis [de]). 856, 885,

891.

HOUTMAN (Frederick [de]), 330, 446,

511, 551, 552, 554, 561, 563, 564, 570,

572, 580—583, 590, 591, 593, 595, 606,

618—620, 626, 630, 631, 634, 690, 694,

712, 713, 720, 722, 735—739, 741, 755,

764, 771, 778, 809, 810, 814, 815, 821—
823, 853, 857, 863, 885, 891, 892, 895,

901—903, 909—911, 916, 917, 920, 926,

948, 954, 963, 967, 972—974, 976, 978,

1006, 1007, 1092, 1093, 1095, 1098, 1813,

1814, 1824.

HOUTMAN (Marten), 53, 54, 62, 186,

202, 210, 211, 2I&—221, 241, 263, 299,

.301, 855.

HOVENAER (Jacob), 1794, 1860.

HUDDEN, 479.

HUIR (Isack), 337, 886.

HULSEBOS (Ds. Adriaen Jacobsz.), 404,

409, 410, 892. 952, 975, 977, 1814.

HUYGEN (Willem), 48, 855.

HUYGH[EN], (Willem Cornelisz.), 1059,

1819.

I.

IBRAHIMSJAH II, 875, 927.

I KWAN, 1157, 1204, 1241, 1249, 1251—
1253, 1258, 1474—1479, 1481, 1482,

1485, 1486, 1533, 1534, 1564, 1691—

1693, 1695, 1699, 1700, 1702, 1704, 1709,

1751, \S24—1826, 1830, 1849.

IMPO, 212, 214, 856, 872.

INCIE, 1806, 1808.

INDRA (Radja), 522, 529, 531, 532, 668,

905. 1075, 1076.

INDRA (Seri Maharadja), 217, 872.

ISAACK, 767.

iSAAKBEG, 1051, 1819.

ISABELLA (Donna), 154, 155, 866.

ISKANDAR MOEDA (Sultan), 853.

ITERADJA, 860, 862, 879, 1067, 1188,

1761, 1762, 1819, 1859.

ITIMADrUD DAULAH, zie Ghiyas Beg.

ITSIEMON (Kiisacky), 293, 880.

ITSJAPANAIK, 370, 888.

lYEMlTSU, 1827.

lYEYASOE, 848, 849, 871, 872.

J.

JACKSON (Harper), 58, 856, 872.

JACOBSZ. (Lieven), 514, 784, 904, 1410.

JACOBSZ. (Matthijs), 564, 568, 909.

JACOBSZ. (Nicolaes), 1696, 1752, 1856.

JACOBSZ. (Pieter), 576, 578, 909.

JACOBSZ. (Rombout), 766, 780, 924.

JACOBSZ. (Voickert), 513, 904.

JACOBUS I, 1846.
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JAFFIOYF.[DONNE], 1151, 1715, 1724,

1725, 1730, 1732, 1738, 1742, 1752, 1754,

IS25. 1833.

JAHANGIR, 875, 883, 902, 1210, 1468,

1555, 1811, 1831, 1850.

JAMBI (Keljil), 441. 680, 681, 898, 916.

JAN KONÜ, 1093, 1094, 1821.

JANSZ. CAdriaen), 93.

JANSZ. (Hendrick), 13, 19, 50, 63, 186,

194, 196, 198, 199, 201, 204, 208, 222,

289, 297, 404, 409, 514, 522, 527, 528,

531, 639, 640, 674, 849, 855, 856, 871,

877, 880, 881, 897, 916.

JANSZ. (Jan [van Enkhiiizen]), 381, 888.

JANSZ. (Jan [van Limborch]), 265, 878.

JANSZ. (Jan [van Veenhuizen]), 1795,

IS60.

JANSZ. (Jan), 1048, 1818.

JANSZ. (Jaspar), 64, 71, 72, 197, 258, 329,

330. 378, 569, 857. 885.

JANSZ. (Pieter), 15, 849.

JANSZ. (Roelof), 522, 905.

JANSZ. (Simon), 1200, 1830.

JANSZ. (Willem), 3, 848.

JANSZ. (Wiilcm [van Amersfoort]), 194,

204, 218. 784, 788, 871.

JANSZ. (Willem [van Amsterdam]), 176,

417, 457. 485, 606, 758, 783, 786, 788,

793, 794, 799, 868. 870, 871, 889, 892,

903, 1209, 1211, 1268, 1277, 1278, 1283,

1413, 1585, 1596, 1598, 1600, 1601, 1851.

JANTHEEU, 58.

JAPON (Ketjil), 86, 119, 138, 140, 142,

146, 147, 344, 443, 680, 681, 861. 916,

1076.

JEMjMINGS (Dirck), 405, 894.

JEREMIAS, 579, 909.

JERONIMUS (Lambrecht), 1096, 1733,

1734, 1752, 1856.

JETTHA, 1849.

JINNEN, 340.

JOBSZ (Allert), 630, 9/3.

JOHNSON (Thomas), 1188, 1451, 1542,

1829.

JONCHEYN (EIbert Woutersz.), 10, 23,

24, 800, 802, 848.

JONGE (de), zie EUertsz.

JOOSTEN (Jacob), 1591, 1592—1594,

1605, 1639, 1851.

JOOSTEN (Jacob), zie Lodensteyn.

JOOSTEN (Jan), zie Roy (de) en Loden-

steyn,

JOOSTEN (Symon), 237, 264, 271, 362,

369, 370, 875.

JORISZ. (jan), 1279, 1835.

JOURDAIN (John), 195, 401, 475, 546,

848, 871, 897.

K.

KACKUSEMEDONNE, 1228, 1832.

KAKIALI, 775, 909, 925, 1786, 1860.

KAMIS (Intje), 1.305, 1355, 1363. 1837.

KAREL 1, 1168.

KARSA (Malan.ii), 935, 936, 1811.

KASTOERANGAPA, 1188, 1761, 1829.

KAWIS ADIMARTA, 893.

KEDA (Pangeran Aria), 853.

KEELING (William), 1, 96, 202, 847, 863.

KEERT DE KOE (Jan Cornelisz), 563,

631, 632, 746, 908, 949, 976.

KEMON (Intje), 182.

KERCKMAN (Hans Jurriaensz), 1145,

1824.

KERCKRINCK (Hendrick), 1337, 1339,

1341, 1597, 1658—1660, 1838.

KERRIDGE (Thomas), 1264, 1834.

KETTINGH (Nicolaes), 1244, 1832.

KEIJSER (Cornelis), 877.

KEIJSER (Hans), 381, 548, 610, 612, 888.

KHURRAM, zie Sjahjahan.

KHUSRAV, 937, 1811, 1812, 1831.

KIEBOOM (Willem van den), 980, 1814.

KINT (Samuel), 94, 96, 239, 242, 357, 358,

862.

KISTJENS (Frederick), 47, 150, 854, 1265.

KITS1SEM0N[D0NNE], 1730, 1736.

KOK SING A, 1826.

KONTOUR, 1175, 1342, 1366, 1650, 1654

—1656, 1828.

KOTA BAROE (Panembahan), 853.

KUSACKY, zie Itsiemon.

KWINTGE, 154, 155, 866.

KWITSIK, 1534, 1693, 1700—1702, 1826,

1849.
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LABBERKAECK, 756, 923,

LACCO, zie Lim Lak Ko.

LAIMENA (Pedro), 338, 886.

LAKSAMANA (Demang), zie Oeloeba-

lang.

LAKSAMANA (Ketjil), 579, 909, 1020.

LAKSAMANA (Orangkaja), 403, 892, 933.

LAM (Jan Dircksz.), 152, 243—247, 259,

289, 296, 304, 307, 310—312, 319, 382,

385, 395, 491, 492, 497, 512, 517, 539,

542, 550, 580, 606, 712, 713, 715, 717,

720, 736, 737, 739—741, 757, 758, 761—
763, 811, 814, 819, 820, 822, 866, 876,

881, 886, 895, 915, 927, 1053, 1080.

LAMBERT, 595.

LAMMERTSZ. (Jan). 1578, 1772, 1851.

LANCASTER, 847, 1821.

LANCKHAER (Lambert Adamsz.), 177,

178, 868.

LANGE (Cornelis de), 690, 694, 719, 762,

766, 917.

LAPATV (Ketjil), 1797, 1860.

LARKING (Robert), 2, 5, 847.

LAURENS, 58, 249, 772, 856.

LAURENSZ (Cornelis), 59, 62, 221, 856.

LEE (Dirk van der), 1268, 1834.

LEENDERTSZ. (Frans), 721, 727, 921.

1314, 1315, 1837.

LEEUWEN (Willem Dircksz. van), 373,

380, 381, 888, 981, 1013, 1072.

LEFEBVRE (Jacques), 96, 242, 355, 357,

368, 395, 412, 424, 787, 792, 802, 805,

862, 892, 1101, 1113, 1146, 1259, 1261.

1262, 1316—1318, 1322, 1325, 1369,

1373, 1379—1381, 1389, 1394, 1395,

1397, 1399, 1403—1406, 1414, 1418,

1459, 1671, 1769, 1772, 1774, 1822, 1829,

1834, 1840

LELIATOE (Kimelalia), 775, 925, 1009,

1121, 1310—1314, 1316, 1317, 1320,

1321, 1324, 1329, 1415, 1422, 1461, 1560,

1579, 1614, 1621—1624, 1630, 1770,

1784, 1799, 1843.

LEMMENS (Frangois), 246, 876, 919,

1820

LENAERTSZ. (Cors), 93.

LENAERTSZ. (Dirck), 328, 383, 416, «85
LERMA (Hertog van), 548, 908.

LEYDEN (Jan van), 956, 1813.

LIBENER (Johan), 882.

LiEVENSZ (Carel), 759, 908, 923, 1474,

1476—1488, 1705, 1854, 1856—1858.

LIEVENSZ (Hendrick), 1643, 1645, 1789,

1853.

LILAP, 49, S55.

LIM LAK KO, 1093, 1094, 1821.

LIMO[E]RI (Kimelaha), 1106, 1126, 1127,

1131, 1132, 1822.

LINGENA, 428, 896, 1175, 1342, 1347,

1366, 1453, 1828.

LODENSTEYN (Gijsbert [van]), 1559,

1598, 1611, 1616, 1632, 1643, 1663, 1670,

1681, 1764, 1776, 1779, 1780, 1791, 1799,

1851, 1853.

LODENSTEYN (Jacob), 905.

LODENSTEYN (Jacob Joosten [van]),

594, 910.

LODENSTEYN (Jan Joosten [van]), 9,

12, 13, 292, 295, 503, 793, 795, 848.

LODENSTEYN (Raadsheer), 519.

LOEHOE (Kimelaha), 925, 1461, 1621,

1622, 1769, 1783—1785, 1791, 1798,

1843.

LOEHOEBESSY, 1320, 1837.

LONCKE[N] (Frans), 1696, 1856.

LOR (Kjahi - [ing Pasar]), 392, 891.

LOTHEA (ahas Wangsan), 214, 872.

LOUISZ. (Marinus), 1186, 1189, 1446,

1504, 1521, 1536, 1651, 1662, 1829.

LUCASZ. (Philips), 532, 899, 906, 915,

925, 1100. 1110, 1307, 1369, 1402, 1414,

1431, 1458, 1559, 1560, 1582, 1584, 1592,

1597, 1598, 1600, 1604, 1607, 1610, 1613,

1657—1659, 1765, 1769, 1771, 1779,

1801, 1824, 1843, 1844, 1854, 1858, 1860.

LUCEPA (Orangkaja). 1787, 1860.

LUDTSEN (Louis van), 39, 851.

LUYPAERT (Jan), 766, 924.

M.

MACHIAVELLI, 1245, 1833.

MAERSCHALCK (Laurens de), 965, 1813.

MAERTSZ. (Arent), 418, 457, 865, 895.
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MAESEYCK (Cornelis van), 388, 533, 535,

536, 539. 607, 610, 649, 652, 653, 906.

907, 936.

MAETSUYKER (Johan), 920.

MAHARADJALELA (Orangkaja), 397,

4(X)—403, 891.

AUIRE (Isaac Ie), 870.

MAIRE (Jacques Ie), 184, 870, 1856.

MALAYTSJETTI, 94, 98, 861, 1183, 1186,

1437, 1440, 1443, 1444, 1510, 1762, 1777.

MANDARSJAH, 884.

MANDELICKA, 248, 877.

MA[N]DüERA REDJA (Kjahi Dipati),

1431, 1842.

MANSOERKHAN, 1181, 1448, 1456, 1458,

1506, I5«9, 1827, 1828.

MAOSPATl (Kjahi Rangga), 460, 463.

MAREES (Adriaen de), 1527, 1848.

MARSJIMSJAH, 1447, 1843.

AlARTENSZ. (Adriaen Block), zie Block.

MARTIN (Jan), 796, 926.

MASCARENHAS (Francisco de), 1501,

1846.

MASSENAER (Adriaen de), 1643, 1794,

1853.

MATARAA1, zie Ageng.

MATELIEFF (Cornelis), 43, 64, 213, 214,

738, 852, 853, 856, 857, 886, 894, 901,

908, 921, 1140, 1566, 1774.

MAURITS (Prins), 101, 143, 328, 383,

535, 539, 652, 841, 917, 1011, 1078, 1464,

1844.

MAY (Jan Cornelisz.), 136, 865, 1828.

MEER (Adriaen van der), 234, 358, 423,

875, 888.

MEER (Franco van der), 356, 472, 473,

476, 480, 752, 887, 990.

MEERE (Matthias de), 62, 220, 856.

MEERWYCK (Jan van), 1507, 1652, 1847.

MEEUSZ (Paulus), 871.

MELA (Simon da), 449.

MELDERT (Hans van), 552, 597, 621,

625, 908, 979.

MELIKAMBAR, 697, 750, 829, 831, 918.

MELIK MAMENA, 1349, 1839.

MELIK SEROU, 1070, 1820.

MENDOZA (Don Juan de), 1484, 1845.

MENT (Dirck), 1514, 1847.

MENT (Elizabeth), 1822.

MENT (Eva), 1822, 1829.

MER [C] TT (Jacob van der), 340, 391,

393, 395, 438, 439, 886, 906.

META, 1510, 1847.

METHWOLD (VVilIiam), 888, 1052, 1059,

1819.

MEYER (Hendrick), 332, 885.

MEYER (Cornelis de), 633, 913, 980,

1013, 1142, 1298, 1378, 1380, 1394, 1405,

1563, 1574, 1578, 1667, 1671, 1672, 1836.

MEYSKENS (Jacob), 773, 925.

MIBAISE (Jan), 659, 675, 914.

MICHIELSZ. (Tijmen), 408, 894, 1076.

MILDE (Willem Jacobsz. de), 659, 676,

769—771, 915, 924, 930, 997, 999, 1001,

1002, 1004, 1006, 1029, 1032, 1493, 1494,

1496, 1502.

MIR (Mas), 1430, 1842.

MIRANDO HENRICO (Francisco de), 67,

857.

MIRCOMALDI, 94, 469, 474, 751, 829,

861, 1179, 1218, 1343, 1447, 1506, 1507,

1513, 1648, 1653, 1655, 1656, 1762, 1763.

MIR FINS, 1441, 1842.

MIRKAMAR, 1303, 1836.

MIRKASIM, 829, 897, 922, 1648.

MIR MOERAD, 1447, 1513, 1843.

MIR MÜESA, 1554, 1850.

MIRPHASY, 1649, 1853.

MODAFAR, 896, 919. 1391, 1397, 1566,

1675, 1772, 1822, 1823.

MOEDA (Intje), 137, 248, 283, 306, 392,

393, 865, 880

MOEDA (Radja), 398, 399, 891.

MOELAIM BEO, 1213, 1268, 1471, 1497,

1502, 1550, 1831.

MOERAD II, 927.

MOERWATTING, 1093, 1821.

MÜESA BEG, 1221, 1493, 1502, 1515,

1524, 1525, 1544, 1832.

MOHAMMED (Profeet), 1838.

MOHAMMED (Chodja Samsudin), 1685,

/855.

MOHAMMED (Hadji), 1213, 1831.

MOHAMMEDTAGI, zie Tagi.

MOLE MA DJIMOE, 1823.
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MOLEN (Christoffel van der), 1182, 1187,

1218, 1333, 1828.

MOLINAEUS (Ds. Nicolaes), 1652, 1763,

1854.

MOOR (Pieter de), 1795, 1860.

MOR[E]TON (Matthew), 1502, 1846.

MOUCHERON (Balthazar de), 891.

AIOURCOURT (Abraham de), 1255, 1722,

1724, 1727, 1733—1735, 1743, 1752,

1833.

MUHAMMED QUTB SJAH, 897.

MUL (Pieter), 1603, 1852.

MULTHOFF (Barent), 1298, 1603, 1836.

MUSCHAMPS (George), 688, 689, 692,

693, 729—732, 734, 772, 776, 916, 981,

1015.

MUSTAFFA (Chodja), 639, 913.

MUYSER (Pieter Jansz.), 1147, 1151, 1154,

1158, 1170, 1172, 1174, 1191, 1192, 1224,

1226, 1234, 1235, 1237, 1251—1258,

1529, 1722, 1724, 1727, 1732—1737,

1739, 1740, 1743, 1746, 1749, 1753, 1825.

MYLEN (Boudewijn van der), 1174, 1186,

1827.

N.

NAGEL (Dirck Jansz.), 1597, 1607, 1852.

NANGRESTAM, 181.

NARA (Kapati), 773, 774, 925.

NATLAER (Joseph Jansz. de), 181, 869.

NECK (Cornelis Barentsz. van), 328, 772,

885.

NECK (Jacob Cornelisz.), 870.

NELEDOE (Jan Jansz.). 1346, 1838.

NETS (de), 922.

NEUS (Hendrick Jansz), 764, 923.

NEUS (Jan Maynart alias), 660, 669, 915.

NEIJENRODE, zie Nieuwenroode.

NICOLLS (William), 761, 923.

NIEUPOORT (Jan van), 949, 1812.

NIEUWENROODE (Cornelis van), 54,

62, 219, 220, 301, 495, 524, 526, 527,

530, 656, 657, 661, 663, 665, 668, 674,

675, 750, 842, 855, 881, 914, 1042, 1046,

1151, 1152, 1154, 1157, 1158, 1170, 1189,

1192, 1224, 1234, 1236, 1237, 1241, 1244,

1245, 1252, 1474, 1529, 1530, 1694, 1711,

1715, 1721, 1722, 1724, 1726, 1730, 1739,

1748, 1754, 1755.

NIZAMSJAH, 1448, 1456, 1843.

NJORA MA LAMO, 1823.

NOBLET (Willem), 61, 856.

NOER SALAT, 1824, 1840.

NOORMAN, 956, 1813.

NOORT (Olivier van), 884, 901.

NOUTS (Jan), 769, 924.

NOYEN (Jan), 1403, 1574, 1676, 1841.

NUFARRIMADONNE, 1235, 1832.

NURMAHAL, 883, 938.

NUYTS (Laiirens), 1735, 1858.

NUYTS (Pieter), 1146, 1153, 1154, 1158

—1160, 1162—1164, 1169, 1170, 1174,

1191, 1192, 1201, 1202, 1224, 1225, 1227,

1228, 1233, 1248, 1249, 1251, 1255, 1258,

1474, 1488, 1529, 1535, 1689, 1694, 1696,

1699, 1701, 1702, 1704, 1706, 1709, 1719,

1722—1724, 1726, 1727, 1729, 1731,

1732, 1737, 1738, 1741, 1744, 1745, 1748,

1749, 1753, 1754, 1757—1759, 1805,

/S2'^— 1826, 1830, 1833, 1858.

O.

OCKERSEEL (Matthys van), 1076, 1820.

OEI WANG SAN, 1090, 1821.

OELOEBALANG (Chodja), 392, 459—
462, 464, 465, 536, 537, 607, 638, 650,

651, 890, 899.

OEPASANTA (Kjahi Dipati), 1431, 1842.

OGAERTS (Abraham), 1005, 1816.

OLDENBARNEVELD (Johan van), 548,

1856.

OLIVIER [SZ], (Abraham), 564, 633, 909,

968.

OLYVA (Raphaël), 229, 353, 354, 357,

431, 874.

OMMEREN (Mauritius van), 513, 541,

545, 567, 904, 1837.

OOCHKEN (Daniël alias), 182, 870.

OTTENS (Daniël), 1374, 1382, 1399,

1574, 1575, 1578, 1840.

OTTENS (Joan), 1618, 1853.

OUGA, 1221, 1831.

0[U]WAYDONNE, 1165, 1173, 1190,

1232, 1827.
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PADL'KA (Sri), 41, 59, 853.

PALM (Hendrick), 1672, 1855.

PANQERAN, zie Rana Manggala, Aria.

PAPATIH (Panjjeran Aria), 480, 481,

484, 901.

PAPF (Jan Ie), 388, 651—6S3, 914.

PAPENDRECHT (Willem Lambertsz.),

1512, 1688, 1847.

PARTABSJAH, 315, 883.

PARVIZ (Prinses), 1547, 1850.

PASSOA (Andrea), 802, 926.

PATACCA (Jacob Jansz.), 1316, 1317,

1415, 1422, 1427, 1430, 1559, 1562, 1615,

1619—1621, 1629, 1645, 1770, 1783,

1784, 1799, 1837.

PAUS (Bartholomeus Jorisz), 719, 758,

806, 808, 920.

PAUW (Adriaen Cornelisz.), 975, 1814.

PEDRO (Don), 377.

PEGU (Ma), 346, 886.

PEKA, 1360, 1839.

PEKO, 534, 538, 907.

PEPER (Jan), 1186, 1651, 1829.

PEPWELL (Henry), 847, 875, 878, 917.

PEREIRA (Duarte), 866.

PERREGENS (Willem), 1277, 1287, 1288,

1298, 1411, 1463, 1464, 1584, 1602, 1603,

1608, 1835.

PESSAERT (Barent), 1158, 1163, 1191,

1826.

PETEYN (Jan de), 439, 442, 444, 897.

PHILIPPA (Donna), 630, 913.

PHILIPS (Jan), 185, 870.

PIECK (Arent Claesz.). 779, 925, 965.

PIETERSZ. (Barent), 1174, 1179, 1214,

1219, 1333, 1341, 1347, 1348, 1365, 1368,

1454, 1458, 1504, 1508, 1542, 1651, 1656,

1827, 1828.

PIETERSZ. (Claes), 1596, 1851.

PIETERSZ. (Cornelis), 181, 869.

PIETERSZ. (Jan), 31, 850.

PIETERSZ. (Joris), 1658, 1854.

PIETERSZ. (Meynert), 386, 889.

PIETERSZ. (Quint), zie Wiltfanck.

PINGERRE (Casper), 476, 900.

PIPERIUS, 1187, 1829.

PLUTARCHUS, 1747.

POELONGIRA (Kjahi Aria), 1074.

POETIH (Ketjil), 609, 911.

POS (Abraham Pietersz.), 69, 858.

PRATIAU, 221, 533.

PRINQ (Martin), 474, 900.

PRÜTAVY (Ketjil), 1839.

PUTMANS (Hans), 1603, 1689—1693,

1695, 17a), 1702, 1703, 1705, 1708, 1758,

1825, 1826, 1852, 1855.

PUYCK (Nicolaes Cornelisz.), 172, 867.

Q.

QECKIN, 282, 880.

QUINOSKEDONNE, 1171,

1827

1172, 1235,

RAEM[S]BURCH (Cryn Jacobsz. van),

273, 275, 284, 552, 619, 629, 879, 1545

RAEY (Pieter van), 368, 404, 409, 887.

RAJOE, 458, 461, 899.

RAMANA, 1175, 1342, 1366, 1650, 1654—

1656, 1828.

RANA (Jayang), 935, 936, 1811.

RANA MANGGALA (Pangeran Aria), 20,

481, 484, 849, 900, 901.

RASIERE (Abraham de), 247, 250, 858,

877.

RASTALL (Thomas), 695, 917, 1049.

RATÜE (Panembahan), 890.

RAVESTEYN (Pieter Gillesz. van), 96,

312, 316—318, 362, 401, 419, 426, 485,

486, 615, 769, 830, 862, 882, 915, 1035,

1814.

REAEL (Laurens), 68, 87, 124, 125, 131,

133, 136, 155, 158, 159, 173, 178, 183,

184, 197, 230, 250, 253, 254, 258, 319—
323, 326, 327, 330—332, 334, 336, 339,

341, 356, 372, 375, 376, 379, 381, 383,

385—387, 395, 418, 433, 434, 457, 510,

591, 600, 606, 738, 849. 852, 868, 870,

875, 878, 889, 895, 904—906, 921.

REAEL (Pieter Jacobsz.), 1350, 1839.
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REDONDO (Dom Joao de Coutinho

Conde de), 900.

REMORTER (Simon van), 1722, 1724,

1727, 1738, 1741, 1744, 1857.

RENSSEN (Aron van), 1604, 1852.

RENTIKA (Tandana), 182.

REYERSZ. (Cornelis), 79, 81, 855, 860,

863, 872, 878, 893, 905, 908, 910, 916,

921, 923, 928, 1019, 1024, 1033, 1039,

1042, 1044—1046, 1060, 1061, 1090,

1098, 1710, 1818, 1821, 1838, 1857.

REYERSZ. (Hendrick), 132, 864.

REYERSZ. (Maerten), 67, 857.

REYNIERSZ. (Carel), 1223, 1832.

REYNST (Gerard), 12, 32, 39, 162, 199,

217, 253, 254, 738, 849—853, 857, 859,

865, 866, 868, 869, 874, 876, 882, 883,

911, 913, 919, 921, 1814, 1820, 1856.

REIJSER (Synion Symonsz.), 63, 68, 93,

857.

ROB (Barent Cornelisz), 1287, 1298,

1411, 1835.

ROBERTS (Hiiybrecht), 1584, 1851.

ROEFF (Hans), 870.

ROEKOE (Jan Dirksz), 59, 60, 856.

ROGIERS (Hans), 387, 416, 890.

ROL (Hendrick Gerbrantsz.), 759, 923.

ROMEYN (Vincent), 795. 803, 926. 1158,

1163.

ROO (Tanne van), 414, 895.

ROOSE (Willem Jansz.), 481, 483, 568,

901.

ROOT (Jan Jansz), 695, 917.

ROSCAM (Jacob Jorisz.), 312, 881.

ROSINGEYN (jan Lodewycksz), 185,

870.

ROSSEN (Maerten van), 1174, 1179, 1214,

1219, 1333, 1341, 1347, 1348, 1365, 1368,

1454. 1458, 1504, 1508, 1542, 1651, 1653,

1657, 1759, 1827.

ROY (Jan Joosten de), 450, 562, 583, 597,

602, 622, 689, 692, 731, 732, 752, 898.

922, 978.

ROY (Gerard Ie), 58, 856, 858.

RUFFIJN (Hans), 516, 758, 820, Wö.
RUFIERO, zie Andrade.

RUYL (Jan Gerritz), 238, 243, 875.

RIJSER, zie Reijser.

SABADIN (Kimelaha), 33—35, 39, 326,

340, 383, 390, 391, 417, 451—453, 458,

561, 573, 574, 584, 714, 85/, 884.

SABRANG (Radja), 58, 59, 684, 686, 852.

SAECKELSZ (Reyer), 511, 903, 1522,

1662.

SAEL(Jochem Hendricksz.),719, 761—763.
SAID[IDIN] (Koning), 1371, 1375, 1569,

1570, 1666, 1675, 1681, 1768, 1823.

SALAMMA, 1673, 1855.

SALBANKE (Joseph), 1001, 1815, 1816.

SALEH (Aga), 1028, 1034, 1817.

SALLAERT (Isaack), 1005, 1816.

SAMPAYO (Francisco), 4, 848.

SAMPAYO (Martin de Sousa), 908.

SAA1UDY (Sebastiaen), 1345, 1840.

SANDE (Dirck Pietersz. van der), 156—
159, 160, 322, 866, 883, 886, 889, 908.

SANKO, 538, 907.

SANTEN (Beuckel van), 1652, 1662, 1854.

SANTIAGO (Francisco de), 237, 875.

SARAFI, 1106, 1117, 1139, 1665, 1674,

1675, 1822.

SATIA, 1388.

SAUCAU, 1261.

SCHAPENHAM (Geen Huighen), 241,

875.

SCHELLING[H1 (Christiaen), 758, 821,

923.

SCHOL (Jan Daniëlsz.), 476, 900.

SCHOOFF (Jacob), 1287, 1288, 1583,

1584, 1608, 1835.

SCHORER (ANTONIO), 229, 874.

SCHOT (Jacob), 246, 877.

SCHOTTE (Jacob), 1694, 1716, 1856.

SCHOUTEN (Dirck), 1463, 1843.

SCHOUTEN (Joost), 889, 1527, 1848.

SCHOUTEN (Willem), 870.

SCHRAAL (Hendrick Wiggersz.), 1776,

1859.

SCHRAM (Jacob), 1279, 1286, 1293, 1520,

1835.

SCHRAM (Wybrant), 1835, 1838.

SCIPIO, 1249, 1487.

SCOTTE (Apollonius), 226, 227, 873.

SEDANQ KINAJANG (Pangeran), 853.
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SEDANG POERA (Pangeran), 853.

SEFI (Sjah), 1550, 1850.

SEKO, zie Peko.

SELliM, zie Jahangir.

SEMAOE, 1666, 1855.

SENAPATI (Kjalii), 483, 902.

SENARATENA, 878.

SENECA, 1704, 1748.

SERI RAJA (Orangkaja), 396, 400, 891.

SEROBEODONNE, 1157, 1826.

SERVAES (Ds. Gerrit), 1187, 1829.

SETIA PALAWAN (Radja), 400, 401,

403, 892.

SEIJS (Gillis), 1259, 1327, 1331, 1369,

1396, 1400, 1459, 1462, 1578, 1671, 1824,

1833, 1838, 1840.

SEIJS (Pieter), 676, 915.

SHIRLEY (Anthony), 1846.

SHIRLEY (Sir Robert), 1502, 1846.

SIBORI (Imam), 1314, 1837.

SIBORI (Ketjil), 1100, HOI, 1105, 1822.

SIDERAGA, 1656, 1854.

SIE THE, 609, 911.

SILVA (Diego .\kndoza de), 343, 886.

SILVA (Don Geronimo de), 201, 871, 905.

SILVA (Don Jiian de), 68, 85, 86, 91, 97,

119, 123, 134, 150, 172, 174, 190, 201,

203, 221, 231, 857, 871, 875, 1129.

SILVA (Don Juan Foxando), 247.

SILVA (Loiirengo da), 1422, 1841.

SILVIESE (Riiy Gonsalvo de), 304, 881.

SIMSOU, 1147—1149, 1204, 1206, 1240,

1241, 1249, 1252, 1253, 1475, 1477, 1480,

1481, 1694, 1696—1699, 1753, 1825.

SIMSUAN, 71—73, 858. 877, 1805.

SINGAMANAIK, 1761, 1859.

SINGELINHOFF (Christoffel van), 1333,

1838.

SJAHJAHAN, 316, 883.. 918, 937, 1050,

1216, 1269, 1457, 1506, 1518, 1547, 1812,

1819, 1831.

SLOTBOOM (Richard), IIOO, IIOl, 1822.

SA\IDT (Jan Jansz.), I47I, 1472, 1491,

1513, 1522, 1544, 1831, 1832, 1844, 1846.

SNEL (Michiel Jansz), 1238, 1733, 1734,

1832.

SO BING KONG, 1093, 1094, 1098, 1488,

1757, 1821.

SOEST (Hendrick van), 601, 911, 952,

953, 977.

SONCK (Dr. Martinus), 687, 688, 698,

704, 706, 721, 724, 727, 728, 732—735,

742, 746, 765, 767, 777, 780, 782, 860,

895, 909, 916, 919, 943, 958, 961, 970,

972, 973, 976, 978, 1010, 1019, 1021,

1093, 1099, 1411, 1711—1714, 1731,

1825.

SONGTAM (Phra Chow), 872.

SOPUTA (Radja), 899.

SOURY (Andries), 71, 72, 74, 76, 79, 81,

91, 92, 104, 122, 128, 130, 136, 152, 170,

173, 174, 205, 207, 221, 222, 225, 231,

237, 238, 269, 273, 275, 286, 299, 303,

306, 342, 350, 351, 418, 425, 457, 468,

472, 475, 476, 478, 479, 490, 746, 752,

827, 832, 850, S5S—860, 864, 870, 879,

880, 887, 893, 899, 984, 987, 989, 995,

1074.

SOUSA (Lopo de), 886.

SOYEMÜN, 293, 880.

SPALDING (Augustus), 1052, 1050, 1819.

SPANGIAERT (Jacob), 1161, 1696, 1826.

SPECX (Jacques), 6, 31, 55, 59, 60, 185,

204, 208, 215, 218, 220, 222, 287, 296,

300, 306, 312, 421, 431, 491, 504, 505,

524, 527, 539, 543, 784, 792, 805, 848,

879, 881, 906, 910, 1061, 1093, 1099,

1165, 1227, 1257, 1544, 1801, 1825, 1829,

1836.

SPECX (Sara), 1829.

SPEULT (Herman van), 243, 257, 318,

373, 374, 388, 393, 410, 416, 444, 456,

457, 540, 543, 545, 568, 572, 577, 588,

597, 598, 604—606, 617, 619, 622, 623,

625, 638, 686, 688, 690, 694, 712, 727,

733, 736, 764, 771, 779, 876, 886, 890,

898, 907, 909, 922, 951, 961, 1006, 1019,

1020, 1024, 1091, 1096, 1099, 1110, 1198,

1328, 1493, 1638, 1813.

SPIERINCK (Jan), 391, 890.

SPIERING (Jan), 601, 606, 911.

SPIERINGH (Pieter Hendricksz.), 1701,

1733, 1734, 1856.

SPILBERGEN (Bartholomeus van), 567,

596, 605, 904, 909.
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SPILBERGEN (Joris van), 134, 192, 864,

865, 870, 876, 895, 903, 905, 911, 920.

SPRINCKEL (Victor), 57, 58, 132, 856.

SRINARA (Padoeka), 523, 660. 905.

SRI PADÜKA, zie Paduka.

STADTLANDER, 865.

STALP (Pieter), 603, 911.

STAVERTON (Thomas), 752, 753, 922.

STERCK (ABRAHAM), 32, 50, 56, 70,

72, 89, 122, 850, 858, 865.

STEUCKSY (Johannes Baptista), 488,

902.

STEYNS (Jan), 387, 890.

STOCKERMANS (Hans), 1071, 1820.

STOOP (Adriaen Woutersz.), 397, 404,

891, 1853.

STORM (Jan), 1643, 1794, 1853.

STRENGHE[N] (Maerten van der), 202,

384, 385, 547, 565, 582, 583, 589—592,

598, 599—603, 606. 729, 871, 895.

STRIJEN (Harmen Claesz.), 1752, 1753,

1858.

STULINGH (Cliristiaen), 717, 758, 759,

822, 824, 920.

SUFFOLK (Thomas Howard Graaf van),

908.

SUGADONNE, 1234, 1832.

SUILEN (Gijsbrecht van), 265, 267, 362,

878, 1712, 1714.

SUYLESTEYN (Cornelis van), 987, 991,

1814.

SWEERS (Hans), 1694, 1856.

SWERIUS (Pieter Hendrick), 177, 322,

332, 382, 868.

SYBRANDSZ (Claes Tjarck), 938, 939,

1812.

SYMEN (Pater), 565, 583, 909.

SIJMENSZ (Cent), 1306, 1837.

SIJMONSZ (Volckert), 80, 860.

SIJVERTSZ (Pieter), 576, 909.

T.

TACCOMONDONNE, 1151, 1225, 1825.

TAGI (Mahomet), 1844.

TAGI (Mohammed), 1175, 1181, 1183,

1303, 1342, 1367, 1448, 1456, 1506, 1509,

1513, 1648—1650, 1654, 1655, 1763,

1827, 1831.

TAHA (Raden), 182.

TANAHITOEMESSEN, 1785, 1860.

TANPANKOEM, 1806, 1807.

TAN TSAI LAK, 1826, 1856.

TARROSEYMONDONNE, 1150, 1154,

1155, 1172, 1234, 1825.

TAVORA (Don Juan Nino de), 1677, /S55.

TEBETH (Benjamin), 1, 847.

TELLIER (Ie), 678, 679, 915.

TEYCHOSAMA, zie Hideyoshi.

THERY (Andries), 1696, 1701, 1722, 1724,

1727, 1733, 1734, 1736, 1743, 1746, 1856.

THEUNEMANS (Abraham), 47, 855.

THEUNISZ (Jacob), 598, 634, 911.

THEUNISZ (Thielman), 335, 886.

THOISERODONNE, 1152, 1156, 1157,

1825, 1826.

THOMAS, 1385, 1388.

THOMASZ (Adoiff), 362, 430, 437, 468,

470, 473, 476, 477, 479, 887, 900, 1184,

1189, 1515, 1829.

THOMASZ (Lenaert), 194, 202, 218, 871.

THOMBERGEN (Jan), 1304, 1353, 1837.

THOVELING (Claes Maertensz.), 255,

876.

THIJSZ. (Jan), 99, 234, 863, 977.

TIKOES (Oran.t;kaja), 33—36, 851.

TIN HONG, 522, 529, 531, 532, 905.

TLAM, zie Lam.

TOBY (SAWOHE), 1383, 1384, 1387,

1388.

TOMAOOLA, 1843.

TOMAITOE (Kimelaha Java), 1459, 1460,

1843.

TONGERLOO (Thomas), 511, 903.

TONNEMENDONNE, 1225, 1832.

TOORNENBURCH (Cornelis Claesz.

van), 849.

TOPANTA Kjahi Dipati), 1431, 1842.

TOWERSON (Gabriël), 1091, 1821.

TIJALIJ (Opra), 529, 906.

u.

UFFELEN (Abraham van), 404, 409, 893,

983, 989, 992—994, 1030, 1034, 1050,

1062, 1071, 1073, 1088, 1099, 1342, 1442,

1448, 1452, 1453, 1506, 1650, 1815, 1820.
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ULUBALA (Hoekoem), 1680, 1855.

VAECHT (Hendrick), 2, 178, 183, 847,

848, 870, 1060.

VAES (Domingo), 974, 1813.

VALCK (Marten), 272. 424, 478, 879, 933,

935, 988, 1815.

VALDEZ (Aiitonio Carreno de), 516.

VALENTIJN, 1143.

VAPOER (Hendrick Arentsz.), 1193, 1200,

1201, 1269, 1469, 1517, 1518, 1546, 1549,

1555, 1687, 1830.

VELINCX (Gerard), 597, 910.

VENANT (Gillis), 1273—1275, 1277, 1290,

1592, 1639, 1835.

VERBEECQEN (Arnoiid), 758, 923.

VERBERCH, 246.

VERBRUGGE (Hendrick), 1217, 1831.

VERDELFT (Gerrit), 153, 165, 866.

VERHEE (Adam), 872.. 1712, 1714, 1857.

VERHOEFF (Pieter Willemsz.), 43, 853,

854, 855, 858, 862, 863, 865—S67, 888,

901, 921, 923.

VERHOEVEN (Jan), 1502, 1846.

VERHULST (Willem), 60, 221, 856.

VERHULT (Adam), 217, 252, 254, 872.

VERLOREN ARBEYT (Cornelis Ger-

ritsz.), 596, 602, 701, 710, 910, 919, 956,

960.

VERMEER (Lambert), 758, 821, 822, 923.

VEHSCHOOR (Jan Willemsz.), 480, 481,

901.

VERWERS (Marcelis Michielsz.), 242,

876.

VESTERMAN (Allart), 1526.

VETTING (Dirck Dircksz.), 1047, 1818.

VIANEN (Gijsbert van), 177, 178, 258,

259, 869, 876.

VINCENTEN (Carel), 514, 904.

VINCK (Marten), 1437, 1842, 1847.

VISNICHT (Huybert), 876, 989, 994, 1069,

1210, 1224, 1264, 1266, 1268, 1471—

1473, 1490, 1496, 1497, 1502, 1526, 1543,

1550, 1682, 1815.

VISSCHER (Anthony Claesz.), 485, 902.

ViSS[CH]ER (Jan Jansz.), 1187, 1270,

1271, 1283, 1284, 1287, 1291, 1301, 1309,

1406, 1414, 1463, 1580, 1606, 1638—
1642, 1660, 1829.

VISSCHER, zie Vogel.

VISSOZO (Antonio), 458, 461, 465, 899.

VITRARIUS (Ds. Wouter Melchiorsz.),

952, 1812.

VLACK (Dr. Pieter), 892, 898, 906, 919,

924, 1099, 1108, 1270, 1291, 1293—1298,

1300, 1308, 1309, 1406—1408, 1410—
1413, 1580—1582, 1587—1589, 1594,

1598, 1602, 1607, 1822, 1829, 1835, 1854.

VLAMING VAN OUTHOORN (de), 1841.

VLAMMICH (Laurens), 513, 904.

VLISSINGEN (Jan van), 1607, 1853.

VOGEL (Jan de), 719, 757, 759, 764, 920,

1769.

VOGEL (Marten Jansz. Visscher alias),

692, 756, 917, 963, 964, 1022—1024,

1284, 1310, 1318, 1319, 1414, 1417, 1635,

1644, 1822, 1824.

VOGELAER (Abraham de), 759, 923.

VOLLENHOVE (Willem Claesz. [van],

1394, 1840.

VRIES (Dirck Ellertsz. de), 805, 926.

VRIES (Frans Arentsz. de), 1663, 1854.

w.

WAERT (de), 1101, 1822.

WAERV/YCK (Wybrand van), 213, 214,

868, 872, 901.

WAGENSVELT (Cornelis Cornelisz.),

779, 923, 925, 964—966, 1575.

V/AGENSVELT (Pieter Pietersz.), 963,

1369, 1374, 1378, 1382, 1398, 1399, 1406,

1566, 1568, 1569, 1663, 1682, 1779, 1813,

1840.

WANDELAER (Christiaen de), 1463,

1584, 1607, 1843.

WANGSAN, zie Lothea en Oei Wang San.

WANSE (Ketjil), 534, 907.

WAN TEONG, 1480, 1845.

WATERFORT (Hendrick), 322, 323, 382,

883, 884.

WEL (Adriaen van der), 1701, 1857.



1892

WELDEN (Richard), 702, 703, 710, 711,

723, 735, 743, 744, 919. 944, 955, 957—
960.

WENKAPATINAIK, 1762, 1829, 1859.

WENKATA II, 863.

WESICK (Jan van), 874.

WESTBY (Richard), 223, 873.

WESTERHOLT (Otto [van]), 1493, 1845.

WESTERMAN (Gerard), 453, 735, 776,

899, 955, 982, 1020, 1021, 1316.

WESTERMAN (Volckert Hero), 699, 701,

766, 918.

WESTERWOLT (Adam), 250, 258, 293,

336, 341, 431, 519, 849, 877, 909.

WESTHOFF (Jan), 1607, 1853.

WICKHAM (Richard), 310, 881.

WIDJAJAKRAMA, 893.

WILLEMSZ (Matthijs), 1722, 1724, 1727,

1733, 1734, 1857.

WILTENS (Ds. Caspar Conradi), 260,

878.

WILTFANCK (Quint Pietersz), 39, 851.

WILTFELTS, 590, 910.

WIRAKOESOEMA (Raden), 181, 869.

WITH (Hendrick de), 1176, 1828.

WITT (Gerrit Fredericksz. de), 920, 1149,

1151, 1156, 1160, 1162, 1164, 1173, 1192,

1202, 1203, 1208, 1234, 1238, 1241, 1242,

1244, 1247, 1248, 1250, 1252, 1475, 1478,

1480, 1482, 1533, 1689, 1693, 1696, 1697,

1702, 1706, 1707, 1712, 1714, 1715, 1717,

1731, 1752—1755, 1825, 1826, 1833,

1846, 1858.

WITTERT (Francois Hendricksz.), 480,

481, 738, 817, 857, 895, 901, 921, 1140.

WOLFF (Daniël [de]), 1696, 1752, 1856.

WOLFF (Leonard), 95, 96, 103, 862.

WONTADONNE, 1173, 1190, 1226, 1232,

1827.

WOOTE (Kimelaha), 1388—1390, 1840.

WOUTERSZ (Elbert), zie Joncheyn.

WOUTERSZ. (Willem), 1364, 1839.

WYBRANDA (Pieter), 886.

WIJGANS (Jacob), 135, 177, 865.

IJSBRANTSZ (Marten),

1063, 1069, 1174, 1175,

1214, 1219, 1222, 1224,

1340, 1345, 1348, 1350,

1409, 1432, 1435, 1449,

1471, 1473, 1474, 1490,

1513, 1515, 1521, 1535,

1646, 1653, 1654, 1660,

1764, 1777, 1778.

468, 899, 990,

1177, 1179, 1189,

1332, 1336, 1339,

1352, 1365, 1367,

1453, 1454, 1456,

1491, 1509, 1512,

1541, 1543, 1557,

1663, 1686, 1759,

ZANEN (CorneMs Gerritsz. van), 1672,

1772, 1855.

ZENNEPAERT (Jacqiies), 1271, 1272,

1309, 1835.

ZURCK (Jacob van), 175, 850, 857, 867,

877, 906, 909, 910.



REGISTER DER PLAATS- EN VOLKSNAMEN.

ABESSINIE, 918, 1828.

ABORO, 1012.

ACAPULCO, 134, 203, 335, 494, 496, 566.

ADEN, 769, 830, 871, 882, 924, 937, 996,

1269, 1846.

ADI, 1363.

ADjMERE, 1834.

ADMIRAEL, PUNT, 1587.

ADONARA, 1839.

ADREPATNAM, 1437.

AFRIKA, 874, 1249, 1487.

AGRA, 485—489, 749, 750, 871, 882, 902,

920, 938, 941, 991, 1026, 1029, 1036,

1193, 1194, 1198—1201, 1265, 1269,

1302, 1469, 1470, 1490, 1500, 1516, 1517,

1523, 1526, 1548, 1555, 1556, 1683, 1684,

1686, 1687, 1815, 1830, 1834.

AGULHAS, KAAP, 505.

AGUNTIL'M, Zie Saguntum.

AHMADABAD, 316, 317, 486, 487, 862,

876, 917, 938, 991, 1026, 1028, 1199,

1302, 1500, 1503, 1556, 1557, 1684, 1686,

1816, 1821. 1846.

AHMADNAGAR, 918, 1843.

Ai, POELAU, 152, 153, 157, 160, 167, 168,

170, 173, 177, 201, 260, 382, 448, 458,

547, 550, 565, 577, 578, 581, 582, 586—
590, 592, 593, 597, 598, 601, 603—606,

630, 699—701, 704, 706, 707, 709, 710,

722, 724, 744, 746, 765, 767, 780, 781,

852, 853, 866, 868—870, 878, 882, 894,

895, 898, 908, 910, 911, 913, 918, 921,

945—947, 949, 952, 954, 957, 961, 1053,

1054, 1057, 1278, 1281, 1282, 1284, 1286

—1288, 1293, 1295—1299, 1407, 1411,

1463, 1580, 1583, 1584, 1586, 1589, 1595,

1601—1603, 1606, 1608, 1610, 1642,

1660, 1812, 1829, 1835, 1844, 1851, 1852.

AIMOY, Zie Amoy.

AJUDHIA, 53, 241, 263, 841, 843, 844, 855,

859.

AKEMALAKO, 1372, 1665.

ALANG, 580, 687, 688, 893, 975, 1007,

1010.

ALEPPO, 511, 876, 1526, 1815, 1834, 1846.

ALFOEREN, 379, 578, 735, 776, 780, 909.

ALKMAAR, 59, 62, 885, 921.

AMAHAI, 777.

AMAKOESA, 288.

AMBLAU, 158, 555, 570, 578, 596, 1007,

1012, 1324, 1329, 1424, 1619, 1620, 1636,

1787.

AMBOINA, 12, 32, 34, 36, 40, 95, 132,

135, 155, 160, 162, 163, 172, 174, 175,

177, 182, 184, 185, 187, 192, 197, 218,

225, 230, 243, 247, 255, 256, 258—262,

318, 319, 338, 340, 341, 357, 364, 366,

373, 374, 383, 387, 388, 390, 393, 405,

408, 410, 416, 418, 419, 431, 432, 444,

455—458, 494, 499, 512, 513, 540, 541,

544, 545, 553, 560, 566, 568—571, 573,

575, 576, 578, 579, 584—586, 588, 589,

592, 596—598, 603—606, 619, 620, 622

—624, 626, 633—635, 637, 686—688,

690, 694, 700, 710, 712, 713, 715, 721,

724, 727, 732, 733, 736, 737, 740, 741,

745, 746, 752, 756, 758, 760, 764, 765,

767, 771, 776—779, 799, 809, 810, 814,

820—823, 850—852, 856—859, 861—
863, 867—869, 871, 874—878, 881—899.

901, 904—909, 911—913, 916—918, 920,

921, 924, 925, 935, 944—946, 949, 951,

953—955, 960, 961, 965, 969, 971, 972,

975, 982, 1006, 1008, 1013, 1019, 1020,

1023, 1051, 1053—1056, 1058, 1059, 1077

— 1082, 1084—1086, 1088, 1091, 1096—

1099, 1101, 1104, 1106—1108, 1111,

1113, 1120, 1121, 1134—1136, 1146,

1198, 1259, 1262, 1263, 1270, 1272—
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1276, 1278, 1280, 1281, 1289, 1292, 1293,

1307, 1311, 1313, 1326—1328, 1330,

1331, 1369, 1370, 1373, 1381, 1389, 1404,

1412, 1414, 1415, 1420, 1422, 1424, 1430,

1431, 1434, 1458, 1460, 1461, 1463, 1465,

1559, 1560, 1562, 1563, 1565, 1567—

1569, 1572, 1576, 1577, 1579, 1580, 1582,

1584, 1592, 1597—1600, 1602, 1604,

1606, 1607, 1610, 1613, 1614, 1621, 1628,

1630—1634, 1639, 1641, 1644, 1646,

1657—1660, 1668, 1681, 1764, 1765, 1769,

1773, 1776, 1779, 1787, 1789—1793,

1798, 1799, 1801, 1812—1814, 1816,

1820—1824, 1829, 1836—1838, 1841,

1842, 1852—1854, 1856, 1860.

AMERIKA, ZUID — , 866, 875.

AMERSFOORT, 871.

AMOY, 923, 1241, 1249, 1252, 1474, 1477,

1532, 1697, 1700—1702, 1825, 1826,

1849.

AMSTERDAM, 370, 371, 422, 868, 881,

886, 1061, 1237, 1340, 1488, 1607, 1803,

1831, 1845.

ANASER, 839.

ANCOOT, 1684.

ANDAMANEN, 422, 896.

ANDRIGIRI, Zie Indragiri.

ANIN, 571.

ANJELIER, Punt de, 1408.

ANJER, 1096.

ANJOUAN, 1220, 1340.

ANTWERPEN, 97, 182, 317, 878, 882,

883.

APl, GOENOENG, 167, 587, 867, 910,

956, 1281.

API (II), GOENOENG, 1359.

ARABIE, 261, 315, 831, 863, 864, 873, 878,

880, 882, 896, 898, 900, 915, 924, 925,

930, 937, 996, 997, 1210, 1267, 1494,

1495, 1497, 1514, 1558, 1812, 1816, 1820,

1834.

ARAKAN, 93, 100, 232, 234, 236, 267,

358, 422, 423, 470, 612, 616, 861, 863,

875, 876, 887, 888, 1089, 1174, 1179,

1185, 1186, 1214, 1218, 1221, 1333, 1351,

1367, 1435—1437, 1445—1447, 1451,

1457, 1504, 1506, 1507, 1509, 1514,

1520—1522, 1536, 1537, 1540, 1541,

1609, 1646—1648, 1651, 1652, 1662, 1824,

1827, 1829, 1838, 1842, 1847, 1854.

ARIMA, 1190, 1229.

ARMAGON, 1186, 1188, 1189, 1443, 1451,

1452, 1506, 1511, 1512, 1537—1539,

1542, 1557, 1651, 1762, 1828, 1829, 1859.

ARMENIË, 234, 485, 875, 1547.

AROE (Baai), 68.

AROE-EILANDEN, 157, 161, 550, 557,

558, 575, 576, 597, 898, 908, 960, 1016,

1021, 1052, 1078, 1272, 1274, 1277—
1279, 1294, 1295, 1410, 1412, 1585, 1590,

1592, 1599, 1601, 1602, 1605, 1814.

ASAB, 697, 998.

ASETE SUNAOS (of IJrmanos?), 835,

839.

ASILOELOE, 328, 888, 1112, 1420, 1622—
1624, 1787.

ASSAOEDl, 574, 735, 773, 1459.

ATHENE, 1723.

ATJEH, ATJEHERS, 41—43,45,47,48,58,

59, 63, 64, 67, 68, 70, 73, 76, 87, 93, 97,

112, 117, 123, 124, 206, 223, 232, 248,

249, 263, 272, 274, 279, 351, 365, 396—
404, 469, 477, 479, 610, 612—615, 617,

648, 668, 695, 697, 749, 750, 847, 852

—857, 859, 861, 865, 868, 874, 875,

877, 879, 885, 891—893, 896, 904, 912,

916, 918, 922, 923, 926, 927, 929, 932,

934, 935, 940, 986, 988, 990, 1026, 1027,

1029. 1041, 1064, 1089, 1090, 1092, 1179,

1186, 1301, 1302, 1336, 1338, 1367, 1447,

1450, 1451, 1457, 1506, 1514, 1543, 1555,

1648, 1649, 1653, 1685, 1763, 1811, 1820,

1829, 1846, 1849.

AUSTRALIË, 868, 879, 904, 1803, 1825,

AVA, 267, 643, 879, 914.

B.

BABELMANDEB, 769, 770, 830, 930.

BAGDAD, 1834, 1850.

BAGLAN, 883.

BAGUELA, 376, 394, 580, 898.

BAKALOEAN, 1242, 1243, 1714.

BALAMBANGAN, 1097, 1642, 1643, 1645,

1779, 1853, 1854.

BALI, 412, 414, 415, 450, 552, 596, 597,

618, 621, 625, 895, 908, 917, 979, 1844.
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BALINGIAN DE CALMENIANKS, 788.

BALISORE, 312.

BALWAN A. 883.

BANDA, 28, 29, 32, 34, 3S, 39, 95, 113,

123, 135, 152—160, 162—168, 173—175,

177, 182. 184, 191, 192, 202, 217, 219,

239, 255, 256, 260, 293, 321—324, 332—
334, 339, 341, 355—357, 364, 366, 373,

379, 381, 385, 388, 411, 413, 415, 418,

420, 426, 448, 454, 455, 458, 494, 499,

517, 546, 547, 551—553, 555, 557, 558,

562—565, 570, 575—578, 582, 583, 586,

589, 591—594, 597—599, 602, 604—606,

617—620, 623, 625—629, 632, 635, 687,

690—692, 698, 699, 702, 704—708, 710,

722, 724, 727—729, 731, 733—735, 737,

740, 742, 745, 746, 754, 756, 760, 765,

767, 772—780, 782, 783, 791, 799, 827,

847, 850—853, 856, 859, 866—871, 874,

875, 879, 883—887, 890, 892, 894, 895,

897, 898, 903, 904, 908—911, 913, 916—
925, 932, 935, 944—949, 953, 955, 956,

958—960, 962, 963, 966, 967, 969, 970,

972—977, 982, 1009, 1010, 1014, 1016,

1019, 1021, 1022, 1052, 1053, 1056—
1059, 1077—1079, 1082—1086, 1091,

1096, 1098, 1108, 1196, 1246, 1270—
1279, 1281—1286, 1288—1297, 1300,

1301, 1308, 1309, 1363, 1387, 1407—
1411, 1413, 1414, 1434, 1463, 1464, 1533,

1582, 1585—1590, 1592, 1593, 1596, 1601

— 1603, 1605—1607, 1609—1611, 1615,

1617, 1631, 1638—1642, 1657—1660,

1750, 1796, 1798, 1812—1814, 1820,

1822, 1824, 1829, 1835—1838, 1841,

1843. 1851—1853, 1856.

BANDA NEIRA, Zie Neira.

BANDJERMASSIN, 3, 118, 138, 139, 182,

281, 441, 864, 936, 1109, 1848, 1851.

BANGGAI, 324, 580, 897, 1562.

BANGKA, 45, 48, 149, 274, 342, 350, 907,

1201.

BANTAM, 1—3, 5, 18, 21, 25, 26, 31, 32,

40, 48, 54, 61, 62, 68, 69, 71, 73, 77—
79, 84, 88, 90, 92, 96, 102, 107, 110,

114, 118, 120, 121, 124—126, 132—134,

149, 151, 165, 177, 179, 182, 184, 207,

209, 211, 216, 218, 220—222, 228, 229,

231, 239—242, 252, 254, 259, 261, 264,

266, 267, 275, 277—279, 283, 284, 305,

306, 315, 325, 327, 343, 351, 352, 354, 355,

358, 361, 364, 365, 370—373, 395, 396,

398, 405—407, 420—422, 425, 428—431,

437, 460, 463, 464, 469, 473, 474, 476,

479—481, 483, 484, 537, 608, 610, 650,

656, 679, 748, 750, 768, 801, 847—877,

879^885, 887—896, 900—903, 906, 907,

909—911, 914—917, 922—924, 926, 928,

1041, 1090, 1092, 1096, 1368, 1452, 1466,

1468, 1497, 1498, 1500, 1501, 1520, 1556,

1558, 1651, 1687, 1801, 1803—1808,

1814, 1819—1821, 1828—1830, 1834,

1844, 1846, 1847, 1853, 1856, 1858.

BARBOEKIT, 91.

BARNEVELD, Fort, 853, 1562, 1564, 1574.

BAROS, 1162.

BASEIN, 487, 1030, 1031, 1033, 1497, 1523.

BASRA 1558.

BATAMOEAN, 1304.

BATAVIA, 806, 811, 816, 819—822, 824—
826, 834—836, 838—840, 848, 850—853,

855, 856, 860, 863, 865, 866, 868, 871,

873, 875—877, 879, 881—887, 889, 890,

892, 894, 895, 898—920, 923—927, 935,

936, 957, 972, 982, 986, 994, 999, 1003,

1012, 1023, 1029, 1038, 1039, 1046, 1049,

1052, 1054, 1055, 1060, 1061, 1075, 1076,

1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1093, 1096,

1097, 1099, UGO, 1112, 1113, 1129, 1137,

1138, 1142, 1145, 1149, 1162, 1165, 1172,

1 178, 1 182— 1 184, 1 187—1 189, 1 193, 1 196,

1197, 1200, 1201, 1203, 1204, 1208, 1212,

1214, 1220, 1221, 1223, 1226, 1227, 1231,

1235, 1236, 1244, 1248, 1268, 1270, 1271,

1273, 1275, 1277, 1278, 1284—1291, 1295,

1297, 1309, 1326, 1328, 1332, 1333, 1336,

1345, 1347, 1348, 1350, 1352, 1353, 1355,

1361, 1362, 1368, 1387, 1395, 1403, 1416,

1421, 1431, 1432, 1435, 1438—1440,

1442, 1445, 1451, 1452, 1455, 1457, 1465,

1468, 1473, 1487 1488, 1494—1498,

1508, 1510, 1518—1520, 1526, 1527,

1536, 1539, 1544, 1545, 1551—1554,

1563, 1568, 1572, 1573, 1575, 1576, 1591,

1597, 1599, 1606, 1607, 1609, 1612, 1632,

i

1640, 1641, 1643, 1647, 1651—1653,
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1656, 1659, 1661, 1663, 1679, 1681—

1684, 1686, 1687, 1693, 1700, 1704, 1706,

1709, 1711, 1717, 1747, 1760, 1774, 1802,

1812—1815, 1817—1822, 1824—1839,

1841, 1842, 1844—1848, 1851—1860.

BATAVIEREN, 207, 930.

BATICALAO, 228, 877, 1813.

BATJAN, 158, 252, 255, 379, 381, 432,

513, 517, 521, 540, 543, 550, 574, 580,

634, 712, 713, 736—738, 760, 761, 764,

812—814, 819, 824, 853, 859, 873, 878,

895, 898, 909, 920, 921, 923, 926, 927,

974, 1113, 1138, 1141—1145, 1373—

1376, 1378—1381, 1389, 1391—1393,

1396, 1404, 1405, 1459, 1563, 1564, 1574

— 1576, 1578. 1681, 1764, 1766, 1772,

1813, 1824, 1834, 1837, 1840, 1841, 1855.

BATOESAWAR, 152.

BATOETJINA, 132, 514, 1771, 1859.

BAWEAN, 936.

BAYONNE, 926

BELGICA, Kasteel, 765, 957, 1588, 1589.

BENGALEN, 93, 95, 99, 101, 121, 234,

358, 369, 371, 420, 422, 424, 528, 667,

861, 863, 884, 903, 984, 992, 1066, 1069,

1070, 1089, 1187, 1217, 1218, 1221, 1222,

1335, 1345, 1351, 1436, 1443, 1444, 1447,

1453, 1454, 1458, 1520, 1521, 1647, 1651,

1760, 1762, 1775, 1820, 1828.

BENGKALIS, 70, 73.

BENGKOELEN, 248, 853.

BERAMPOER, 359, 489, 902, 920, 1194,

1198, 1199, 1265, 1302, 1470, 1517, 1684.

BERHALA, POELAU, 75, 104, 114, 115,

145, 304, 350, 439, 685.

BESI, 328, 888.

BESI, POELAU, 858, 918.

BIANA, 314, 488, 1026, 1035, 1041, 1050,

1265—1267, 1547.

BIMA, 26, 393, 450, 597, 911, 1844.

BIMILIPATAM, 367, 863.

BINTANG, 40, 50, 58, 59, 63, 68, 279.

BIRMA, 861, 879.

BISAYA, 1567, 1851.

BOANO, 415, 416, 1102, 1112, 1121, 1320,

1321, 1326, 1417, 1421, 1460, 1614, 1620,

1621, 1769, 1783, 1784, 1791.

BOAVA, -719, 1399.

BOCADEROS, Straat, 785.

BOECHERONES, 32, 132, 373, 374, 380,

415, 418, 454, 559, 583, 617—621, 623,

625, 629, 632, 1292, 1659, 1681.

BOEKABESI, 414.

BOEKIT, Zie Giri.

BOELAN, 70
BOERHANPOER, 863, 1812.

BOEROE, 158, 326, 373, 380, 412, 417,

454, 559, 570, 572, 596, 687, 688, 774,

775, 953, 1007, 1010—1012, 1022, 1023,

1081, 1324, 1424, 1562, 1618—1620,

1626, 1639, 1641, 1659, 1783, 1791, 1798,

1837.

BOETON, 1, 58, 548, 705, 847, 852, 874,

888, 897, 898, 904, 919, 952, 960, 1021,

1136, 1259, 1277, 1292, 1322, 1324, 1331,

1373, 1423, 1461, 1464, 1465, 1559, 1569,

1614, 1630—1632, 1659, 1681, 1797,

1798, 1823, 1856, 1860.

BOKTI, 415.

BOLINAO, CABO, 789.

BONGO, 204.

BORDELONG, 208, 210, 216, 298, 302,

524, 525, 634, 658, 661, 663, 664, 669.

BORNEO, 42, 43, 152, 523, 895, 1837.

BOROEM[BA], 937.

BOUCHERONES. Zie Boecherones.

BRANDENBURG, 889.

BROACH, 317, 419, 487, 876, 920, 932,

991, 1026, 1029, 1051, 1500, 1503, 1556,

1557, 1816.

BRODGIA, Zie Broach.

BROEDERS, Zie Drie Broeders.

BROENEI, 853.

I

CAGAYAN, 1163.

CALICUT, 304, 876, 881, 882, 1031, 1034,

1035.

CALLAO, 901.

CAMBAYA, 123, 314, 317, 402, 486, 769,

876, 931, 937, 938, 940—942, 1026, 1028,

1029, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1264,

1473, 1493, 1557, 1814, 1816, 1817.
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CAAIBODJA 52. 217, 297—299, 306, 493,

523—525, 529, 647, 649, 655—657, 659,

664, 665, 668, 669. 673, 675, 676, 684,

795, 843, 873, 915, 926, 928, 1060, 1158,

1159, 1229, 1830, 1852.

CANANORE. 747. 771. 830, 831, 1034.

CANARISCHE EILANDEN, 68.

CANTON, 213, 214, 291, 661, 674, 1163,

1487, 1694.

CARNATICA, 863, 879, 896, 1188, 1450,

1761, 1819, 1820, 1829, 1859.

CARPENTARIA. üolf van, 870, 898.

CARRERA, 1506, 1537.

CARTHAQO, 1532.

CASTELLA, 1855.

CASTILIE, Zie Spanje.

CATS, Zie Cutch.

CAVITE, 783, 787—789, 799.

CELEBES, 132, 756, 895, 972, 1373, 1562,

1668, 1679.

CERAM, 164, 165, 332, 333, 379, 416, 452,

455, 458, 555, 556, 572—574, 576, 578,

579, 583, 588, 591, 605, 617, 628, 698,

705, 728, 729, 731, 735, 772, 773, 776,

777, 851, 884, 892, 895, 899, 909, 925,

947, 948, 956, 957, 965, 981, 982, 1008

— 1010, 1012, 1016, 1020—1022, 1054,

1057, 1080, 1100, 1105—1108, 1121,

1271— 1276. 1278, 1279, 1286, 1299,

1309, 1318, 1319, 1321—1326, 1415,

1416. 1418, 1420, 1423—1427, 1430,

1460, 1464, 1465, 1560, 1561, 1585, 1589,

1591, 1592, 1599—1602. 1614, 1615,

1617, 1621, 1625, 1632, 1639, 1770, 1784,

1790, 1791, 1794, 1822, 1823, 1835, 1843.

CEYLON, 96, 228, 263, 265, 267, 358, 362,

422, 437, 747, 748, 868, 877, 878, 884,

887, 906, 983, 988, 992, 1035, 1188, 1220,

1221, 1223, 1302, 1336, 1437, 1440, 1511,

1512, 1520, 1813, 1842, 1847, 1854, 1858.

CHAUL, 47, 487, 697, 770, 831, 937, 938,

941, 942, 986, 991, 1028. 1473, 1494,

1812.

CHERIBON, 120, 391, 392, 458, 460—464,

466, 468, 851, 890, 899, 944, 978, 1806—
1808.

CHINA, CHINEZEN, 6—8, 13—15, 17, 18,

21, 26, 27, 50—52, 55, 56, 58, 59, 61.

62, 64, 68, 69, 87, 89, 98, 102, 1 10—1 14,

119, 123, 125, 127, 128, 131, 134, 137,

143, 146, 148, 150, 151, 159, 168, 171,

172, 180, 185, 187—190, 193—195, 198,

202, 206, 207, 209—216, 224, 230, 244,

245, 247—249, 251, 255, 257, 258, 262,

264, 265, 268, 271, 274—279, 282, 284,

286—291, 293, 299, 300, 302, 304, 305,

307—310, 321, 333—335, 340, 344, 345,

350, 354, 359, 364, 365, 384, 397, 413—
415, 418, 421, 440—443, 447, 450, 451,

454, 466, 467, 474, 493, 496, 497, 499,

500, 503, 522—530, 534—536, 538, 561.

562, 596, 607, 609, 616, 621, 635, 637,

639, 641, 642, 644—646, 655, 657—659,

661—663, 666, 668—674, 677, 678, 699,

719, 744, 754, 756, 783, 784, 787—791,

793—795, 800, 801, 803, 829, 851, 853,

855, 856, 858, 860, 861, 865, 868, 871,

872, 877, 880, 893, 894, 901, 905, 907—
909, 911, 914—916, 921, 923, 928, 965,

966, 970, 974, 979, 988, 989, 992, 994,

1019, 1028, 1033, 1038, 1039, 1043, 1045

— 1048, 1056, 1058, 1061, 1073—1076,

1090, 1091, 1093—1095, 1098, 1130,

1147—1150, 1163, 1164, 1168, 1172,

1177, 1191, 1192, 1201—1208, 1225,

1226, 1229—1231, 1236, 1238, 1240—
1243, 1246, 1247, 1249—1254, 1258,

1304—1306, 1317, 1320, 1344, 1355,

1357, 1359, 1360, 1368, 1395, 1403, 1417,

1474, 1475, 1478—1480, 1482—1487,

1507, 1529—1535, 1564, 1574, 1576,

1582, 1592, 1606, 1638, 1643, 1664, 1668,

1669, 1677, 1689—1697, 1699—1701,

1703, 1707, 1709—1716, 1722, 1723,

1725, 1729—1731, 1748, 1751, 1752,

1754—1757, 1771, 1818, 1821, 1824—
1826, 1830, 1832, 1833, 1837, 1838, 1845,

1852, 1856—1860.

CHINESE ZEE, 1157, 1241, 1474.

CHINSEU, Zie Tsjin-tsjeoe.

CHORASAN, 895.

CIRCASSIE, 1846.

COCHIN, 69, 269, 358, 422—424, 770, 826,

830, 871, 1088, 1220, 1523.

COCHIN-CHINA, 15, 16—19, 29, 55, 56,

188, 189, 197, 289, 290, 300, 307, 308,
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311, 493, 496—498, 503, 658, 669, 672,

673, 785, 791, 793—795, 801, 849, 1229.

COETSJI, 287, 501, 787, 789, 793, 1158.

COMOREN, 826, 1031, 1032, 1209, 1269

COMORIN, Kaap, 422, 475, 695, 749, 828,

940, 988, 1820.

CONNARA 468.

CONSTANTINOPEL, 930, 1496.

CORDADOS 835, 839.

COROMANDEL, 19, 52, 53, 56, 59, 60, 62,

72, 86, 100, 102, 103, 111, 135, 176, 197,

222, 223, 233, 238—241, 264, 268, 271,

292, 317, 337, 352, 356, 357, 365, 368,

384, 398, 411, 425, 430, 431, 437, 469,

470, 479, 485, 486, 490, 503, 852, 854,

857, 858, 861—863, 868, 874, 875, 877,

882, 887, 888, 890—893, 896, 899, 900,

904, 908, 914, 922, 924, 932, 934, 935,

1028, 1030, 1041, 1050, 1063, 1065, 1074,

1087—1089, 1095, 1099, 1130, 1145,

1180, 1184, 1185, 1188, 1191, 1194—
1199, 1209, 1212, 1220, 1223, 1265, 1312,

1322, 1336, 1340, 1409, 1435, 1436, 1441,

1444, 1445, 1448, 1467, 1469, 1471, 1473,

1498, 1503, 1504, 1507, 1516, 1520, 1524,

1536, 1539, 1541, 1543, 1550, 1555, 1556,

1558, 1628, 1647, 1662, 1684, 1686, 1688,

1751, 1761, 1777, 1815, 1820, 1824, 1826,

1828—1830, 1832, 1836, 1838, 1842,

1846, 1847, 1854.

CORONA, 548.

CUTCH, 930, 938.

CYPRUS, 511.

D.

DABOEL, 398, 487, 612, 616, 751, 770,

830—832, 930, 934, 935, 937, 941, 986,

991, 997, 1027, 1213, 1264, 1494, 1811.

DAJAK, 861.

DAMAN, 312, 487, 1812.

DASSENEILAND, 508, 510.

DATSJERON, 472, 882, 1332, 1442, 1451,

1509, 1656, 1854.

DEDELSLAND, 904.

DEKHAN, 47, 697, 854, 875, 883, 1264.

DELFT, 905, 1813.

DELHI, 11-94, 1198.

DEMAK, 393, 535.

DEMMER, 1591.

DENDER, 724, 726, 780, 948, 1271, 1283,

1293, 1299.

DENEMARKEN, DENEN, 472, 479, 546,

554, 746—748, 900, 922, 1178, 1182,

1187, 1188, 1218, 1222, 1312, 1333—
1335, 1346, 1367, 1368, 1426, 1436, 1437,

1439, 1440, 1443, 1444, 1447, 1450, 1455,

1458, 1507, 1509, 1510, 1512, 1539, 1591,

1592, 1594, 1599, 1628, 1638, 1640, 1641,

1655, 1656, 1777, 1778, 1826, 1828, 1829,

1838, 1851.

DEPAS, 226.

DIAMANT, Punt, 1239, 1433.

D1ANG[0], 101, 234, 243.

DIEPPE, 880, 915, 922.

DIRKSLAND, 1097.

DIU, 487, 769, 770, 830, 831, 937, 938,

941, 1025, 1037, 1493, 1494.

DJAILOLO, 132, 716, 718, 738, 760, 778,

806, 808, 814, 817, 1117, 1131, 1261,

1373, 1401, 1569, 1570, 1579, 1611, 1664,

1665, 1670, 1672, 1674, 1677, 1679, 1680,

1766, 1841.

DJAMBI, 42, 45, 48—50, 53, 55, 56, 61,

64, 70—74, 76—79, 81—88, 91, 97, 104

—117, 119, 120, 122—130, 136—152,

170, 172, 173, 205, 207, 216, 221, 222,

224, 225, 237, 269, 27S—279, 281—286,

299, 303—306, 342—351, 354, 364, 408,

414, 425, 438—441, 443, 444, 524, 654,

656, 658—661, 663, 679—681, 683, 686,

849, 850, 853, 858—861, 865, 868, 870,

873, 877, 881, 884, 886, 888, 897, 898,

906, 911, 916, 917, 919, 922, 1038, 1071,

1073, 1074, 1090, 1092, 1452, 1818, 1820,

1827, 1846, 1854.

DJARATAN, Zie Jortan.

DODINGA, 1569, 1672.

DOEGRA, POELAU, 685.

DOENNAN, 534.

DOERDOERE, 769.

DOLCA, 486.

DON GIL, 717, 739, 807, 812, 818, 820,

1402, 1665.

DORDRECHT, 876.

DRAGONSPUNT, 708.
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DRIE BROEDFRS, 324, 417, 447, 559, 571,

1320. Iti20, 1786, 1794.

DUINS, 1544.

DUITSERS, 299.

E.

EDO. Zie Jedo.

ELMINA, SAN OEORGE D', 866.

ELPAPÜETl, 452.

EAU, 37S. 382.

ENDEH, 450.

ENGELAND, ENGELSEN, 1—6,9, 13, 17,

24, 33—39, 45, 47, 48, 50—52, 56—60,

67, 68, 71—74, 7&—78, 83—85, 87, 89,

90, 94, 96, 97, 106, 107, 110, 112, 114,

116, 117, 121, 122, 125, 128, 137, 139,

142, 143, 147—149, 153, 172, 173, 179,

180, 182, 192, 201, 210, 211, 219, 223,

228, 230, 231, 237, 242, 251, 259, 261,

264, 267, 273—275, 280, 283, 285, 286,

290, 292, 294, 299, 304, 305, 307, 310,

313, 314, 316—318. 322, 325, 327, 332,

339, 343—345, 353, 356, 357, 368, 372,

378, 387, 393, 394, 396, 397, 403, 405—
409, 411, 412, 420, 421, 426, 432, 437—
439, 442, 443, 448, 468—472, 474—476,

479, 480, 483, 486—489, 491, 495, 498,

499, 509, 510, 514, 522—524, 527, 529—
531, 541, 546, 548, 554, 563, 565, 573,

577, 582, 604, 605, 609—616, 625, 628,

633, 636, 638—646, 648, 656, 658—663,

667, 668, 671—674, 678—680, 682, 683,

686—689, 691—699, 701—703, 709—
715, 722, 723, 730, 731, 734—736, 743,

744, 747—756, 759—763, 766, 767, 769,

772, 776—778, 781, 782, 784, 787—791,

793, 795—798, 800, 801, 803, 826, 829,

831, 832, 834—838, 840, 847, 849—851,

856, 858—860, 862, 868—871, 873—876,

878, 881, 886, 887, 891, 893, 898, 900,

902—904, 908, OU, 914—919, 922, 923,

926, 931, 934, 938—944, 946, 947, 949,

950, 953, 955, 957—959, 961, 962, 964,

967, 968, 972, 980, 986, 988, 991, 993,

994, 996, 998, 999, 1001, 1002, 1005,

1006, 1013, 1015, 1023—1033, 1038—

1042, 1046, 1049, 1067, 1068, 1072—

1074, 1077—1086, 1088—1092, 1096,

1197, 1111, 1137, 1167, 1168, 1172, 1178,

1182, 1185, 1186, 1188, 1189, 1196, 1197,

1200, 1208—1213, 1220, 1263, 1264,

1267, 1269, 1270, 1283, 1301, 1302, 1312,

1327, 1330, 1333, 1338, 1346, 1353, 1368,

1426, 1434, 1436, 1437, 1439, 1443, 1447,

1450—1452, 1455, 1466—1468, 1470,

1471, 1490—1492, 1494, 1497—

1503, 1506, 1509, 1511—1513, 1515,

1516, 1519, 1523, 1525, 1526, 1537—

1539, 1542, 1544, 1547, 1550, 1554, 1556

—1558, 1592, 1594, 1599, 1605, 1628,

1629, 1638, 1640, 1641, 1648, 1649, 1651,

1682, 1683, 1686, 1687, 1802, 1812—
1815, 1817—1819, 1821, 1828, 1829,

1834, 1835, 1846, 1847, 1851, 1856.

ENGGANO, 299, 852, 857, 862, 863, 874.

ENKHUIZEN, 510, 888, 903, 1340.

ENOER, 1441.

ERANG, 1103, 1109, 1460, 1799.

ESCHALI, 1506.

ESPERANCE, CABO DE BONA. Zie

Hoop, Kaap de Goede.

ETHIOPIË, 998.

FIRANDO, 6, 8, 31, 55, 185, 204, 216,

287, 288, 296, 306, 312, 491, 501, 502,

504, 505, 522, 524, 656, 783, 784, 786,

787, 792, 793, 797, 798, 801, 802, 805,

806, 848, 852, 856, 866, 881, 926, 1038,

1040, 1042, 1059, 1062, 1150—1158,

1165—1168, 1170—1173, 1189—1192,

1224—1228, 1232—1237, 1245, 1246,

1251, 1252, 1256—1258, 1484, 1485,

1529, 1694, 1711, 1713, 1715, 1721, 1730,

1737, 1754, 1755, 1817, 1818, 1825, 1826,

1830, 1832, 1856, 1857.

FLORENCE, 1857.

FLORES, 918.

FORMOSA, 898, 909, 916, 923, 924, 1033,

1148, 1149, 1151, 1153, 1156, 1163, 1165,

1171, 1172, 1202, 1207, 1236, 1250, 1564,

1711, 1722, 1759, 1821, 1825, 1826, 1829,

1841, 1845, 1852, 1856, 1858.

FRAGELLES, CABO DE, 304.
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FRANKRIJK, FRANSEN, 174, 264, 271,
278—280, 304, 325, 546, 554, 679, 75o'
860, 863, 867, 869, 879—881, 912 915*

916, 926, 935, 1037, 1072, 1075, 'l076'

1172, 1594, 1820, 1835, 1858, 1860
FREIRE, CABO, 787

GALE, PUNTü DE, 371, 422, 475, 749,

940, 992, 1186, 1220, 1221, 1335, 'iSSs'

1345, 1467, 1820.

QAMENASE, 1362.

GAMKONORA, 806, 817, 904, 1117, 1118,

1131, 1259, 1575, 1671, 1680
GAM LAMO, 174, 340, 513—516, 520 542
717,739,759,763,812, 1115. 1116,1131'
1132, 1261, 1374, 1564, 1565, 1579, 1673,'

1675, 1765, 1771, 1772.

GAMRON, 877, 889, 898, 916, 920, 1224,

1264, 1467, 1473, 1496, 1497, 150l', 1523^
1525, 1543, 1544, 1550, 1551, 1815, 1831
1832, 1834, 1835, 1838, 1844, 1846 1856
1857.

QANDIVI, 314, 697.

GAPI, 1613, 1630, 1783.

GAROJAES, Zie Gurajaos.
GASE, 1379.

GASIMA, 787.

GEL[D]RIA, Fort, 99, 101, 480, 861 874
887, II79, 1189, 1219, 1222—1224 'l332'

1336, 1339—1341, 1348, 1350,
'

1352^
1409, 1446, 1509, 1513, 1515, 1520, 1522*

1535, 1541, 1543, 1646, 1653, 1657, 166o'
1663, 1759, 1764, 1777, 1778 1815

GELGEL, 895.

GESER, 693.

GICALION, 1681.

GINGELI, 232, 233, 241, 268, 270, 479
1445. 1446, 1451. 1509, 1513, 1535,' 153?'

1538.

GINGI, 360, 365, 369, 370, 470, 477 878
888, 896, 1188, 1761, 1762, 1829.'

GIRI, 283, 394, 400, 461, 464, 880 891
1097, 1618.

GIRIM, 1241. 1243, 1254.

GNOFIKIA, Zie Ngofakiaha.

GOA, 46, 47, 67, 86, 91, 97, 119, 123 150
171, 206, 304, 305, 358, 371, 422 487'

685, 751, 790, 826, 834, 836—839 854
861, 862, 877, 900, 918, 920, 937* 988'

1002, 1026, 1031, 1032, 1034, 1040,' 1088
1130, 1166, 1178, 1188, 1190, 1334, 1352*

1453, 1467, 1501, 1508, 1511, 1523, 1526
1540, 1547, 1553, 1556, 1685, 1687 I8I2'
1813, 1815, 1846, 1853.

GOELOE-GOELOE, 1617.

GOEZARAT, 46, 47, 58, 96, 112, 122, 167,
315, 316, 398, 400, 402, 615,' 854,' 863'

880, 883, 890, 899, 907, 913, 922' 933'

934, 948, 959, 1041, 1084, l'o89, '1194'

1199, 1301, 1345, 1361, 1367, 1403 141

1'

1546, 1812, 1821, 1834, 1836, 1855
GOLCONDA, 236, 423, 424, 427, 428, 436
—438, 469, 829, 893, 897, 984-^986 '988
989, 992-994, 1063, 1066, 1175, 'l 18

1'

1182, II98, 1214—1216, 1218, 122]'

1346, 1351, 1448, 1450-1452, 1456-^
1458, 1490, 1502, 1506, 1508, 1540, 1543
1648, 1649, 1651, 1656, 1763, 1816* 1827'

1828, 1843.

GORANO, 592, 1615, 1617
GORONTALO, 1373.

GOUDA, 868.

GOWA, 753, 754, 922.

GRESIK, 26, 30, 91, 106, 111, 175, 224
283, 365, 518, 534, 535, 538, 544, 551,
553, 554, 567, 580, 595—597, 618 62o'
621, 735, 775, 852, 858, 859, 868,' 882'

891, 906, 908, 910, 936, 1259, 1291 1292
1304, 1584.

GRISE(E), Zie Gresik.

GUARDAFUl, Kaap, 1002.

GUINEE, Kust van, 95, 101, 232, 237
269, 351, 357, 371, 473, 508, 683, 828*

867, 909, 1028, 1042, 1176—1178 II80'
1185, 1215, 1217, 1218, 1333, 1345, 134?'

1367, 1368, 1442, 1447, 1454, 1455 1457*

1505, 1506, 1553, 1661
' '

GURAJAOS, 835, 839

H.

HAARLEM, 870
HAARLEMSBAAI, 1238.
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HAI-TING, 214, 1249.

HALMAHEIRA, 887, 920, 1373, 1672,

1859.

HALONG, 382, 581.

HARTOQSREDE, 1803,

HATASIEWEL, 571.

HATIWI, 382, 458, 560, 572, 574, 579,

628, 772, 773, 1422, 1841.

HATOE, 580.

HATOEAHA, 1008, 1108, 1329.

HATOEPOETIH, 1791.

HENRICUS, Fort, 868, 874, 879, 1631,

1824, 1837, 1852.

HINDOESTAN, 1193, 1 19^—1199, 1201,

1526, 1547—1549, 1555, 1628, 1815.

HIRADO, Zie Firando.

HlRl, 1395.

HITLAND, 1757.

HITOE, 32—34, 40, 191, 259, 261, 325,

327—329, 339, 373, 379, 380, 385, 389,

412, 416, 447, 518, 559, 561, 564, 567,

568, 570, 571, 617, 619, 621, 624—626,

631, 633, 637, 689, 713, 730, 734, 736,

761, 771, 775, 777, 779, 851, 889, 909,

913, 961, 964, 967, 968, 980, 981, 1008,

1010, 1012, 1013, 1015, 1020, 1021, 1100,

1104, 1106—1110, 1276, 1310—1312,

1314, 1317—1320, 1323, 1327—1329,

1414_1416, 1418—1421, 1426, 1429,

1464, 1615, 1618, 1619, 1624—1627,

1632, 1636, 1638, 1784, 1785, 1787, 1794,

1797, 1814, 1837, 1853, 1860.

HITOELAMA, 456, 571, 1626.

HOELOE LANDE, Zie Landak.

HOENOET, 456, 571, 618, 1008.

HOETOEMOERl, 330, 375—381, 389, 394,

449, 558.

HOK-TSJEOE, 1090, 1204, 1254, 1486,

1530, 1532, 1534, 1694, 1704, 1751.

HOLLANDIA, Kasteel, 1408, 1409, 1581,

1588.

HOLOI, 453, 899.

HONFLEUR, 922.

HONIMOA, 1012, 1110, 1560, 1616.

HOOP, Kaap DE GOEDE, 81, 373, 429,

430, 505, 507, 894, 910, 912, 920, 922, 987,

994, 1220, 1267, 1332, 1337, 1340, 1348,

1434, 1471, 1501, 1502, 1803, 1822, 1832.

HOORN, 181, 216, 850, 1048, 1694, 1856.

HULST, 1825.

I.

IHAMAHOE, 411, 556, 572, 584, 772, 1008,

1110, 1615, 1616, 1796.

ILPENDAM, 892.

INDIE, 67, 68, 90, 101, 107, UI, 118, 125,

131, 172, 192, 197, 209, 229—231, 234,

236, 237, 242, 259, 266, 268, 270, 278,

279, 315, 346, 351, 356, 365, 368, 373,

420, 487, 493, 499, 510, 511, 585, 590,

591, 677, 697, 715, 748, 805, 853, 854,

856—860, 862, 863, 865, 866, 869—873,

875—879, 881, 883—887, 889, 891, 893

__896, 899—901, 903, 904, 906—911,

913_916, 918—920, 922—924, 926, 931,

939, 940, 1030, 1037, 1038, 1086—1088,

1094, 1095, 1099, 1172, 1186, 1190, 1193,

1196, 1210, 1220, 1221, 1270, 1307, 1310,

1340, 1417, 1422, 1429, 1478, 1479, 1514,

1534, 1538, 1554, 1564, 1589, 1597, 1646,

1682, 1694, 1706, 1708, 1710, 1714, 1750,

1763, 1811, 1812, 1815, 1819, 1828, 1835,

1837, 1841, 1842, 1844, 1846, 1847, 1854,

1857.

INDRAQIRI, 70—72, 89, 114, 115, 117,

118, 123, 125—127, 129, 139, 142, 144,

145_ 149—152, 171, 205, 224, 225, 282,

345, 408, 414, 441, 658, 684, 853, 858,

865, 889, 894, 1072, 1076, 1092.

INDRAMAJOE, 458, 461.

INDRAPOERA, 248—250, 398.

INDUS, 1824.

ISPAHAN, 488, 878, 920, 1497, 1502, 1815,

1834, 1846, 1850.

ITALIË, ITALIANEN, 564, 665, 870, 921,

1245, 1249, 1353, 1487, 1685, 1857.

J.

JAFNAPATNAM, 1186.

JAKATRA, 4, 16, 31, 56, 84, 99, 107, 110,

120, 121, 132, 168, 172, 194, 209, 277,

279, 340, 362, 365, 389, 393—395, 404,

405, 407—410, 412, 419. 442, 443, 458—

462, 464, 465, 476, 483, 507, 512, 529,
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530, 533—538, 543, 546, 595, 603, 604,

607, 608, 610, 633, 640, 645, 646, 650,

651, 653, 654, 657—660, 662, 666, 670,

674, 678, 680—682, 687, 696, 700, 701,

711, 717, 723, 724, 727, 737, 739—741,

744, 746, 749, 750, 760, 761, 768, 784,

786, 791, 792, 794, 798, 800, 802, 830,

848—850, 852, 853, 855, 857—862, 864,

865, 868—875, 877—882, 884, 886—898,

900, 901, 910—912, 914, 915, 918—922,

924, 931, 1039, 1466, 1813, 1814, 1819,

1820, 1835, 1856.

JAPAN, JAPANNERS, 6—12, 14, 15, 17—
19, 22, 25—31, 49, 50, 52—57, 59, 60, 62,

91, 98, 121, 124, 131, 132, 134, 137, 146,

153, 172, 173, 176, 185, 187, 188, 190—
192, 194—196, 199, 200, 202, 204, 206,

208, 210, 211, 215, 216, 218—220, 222,

225, 238, 257, 287—297. 299, 300, 302,

308—312, 318, 334, 365, 381, 408, 419,

421, 431, 435, 447, 470, 476, 493—495,
497—499, 501—504, 514, 520, 522—527,
539—544, 550, 554, 580, 581, 606, 622,

629, 648, 654, 660, 661, 673, 674, 676—
678, 703, 719, 740, 741, 749, 755, 757,

764, 785, 786, 789, 790, 792, 793, 796—
806, 848, 849, 856, 858, 861, 863, 867,

868, 870—873, 877, 880, 881, 910, 915,

920, 926, 972, 973, 976, 979, 1012,

1024, 1038, 1039, 1043—1045, 1060,

1061, 1064, 1087, 1091, 1098, 1147, 1148,

1150, 1151, 1153, 1155, 1157, 1163—
1168, 1170, 1171, 1174, 1190—1192,

1202, 1203, 1207, 1208, 1225—1233,

1235, 1236, 1238, 1241—1248, 1250,

1251, 1253, 1254, 1256, 1258, 1268, 1474

—1476, 1479, 1481—1484, 1487, 1504,

1529—1532, 1535, 1644, 1651, 1687,

1691, 1694, 1696, 1697, 1704, 1706, 1708,

1710—1758, 1817—1819, 1824—1827,
1830—1833, 1848, 1856—1858.

JAPARA, 31, 45, 50, 72, 125, 137, 165—
167, 169, 173, 175, 250, 277, 283, 303,

305, 306, 327, 340, 350, 364, 380, 387,

391, 392, 441, 459, 460, 462, 464, 512,

536—538, 546, 595, 607, 609, 610, 638,

639, 650, 850, 862, 865, 867, 868, 879,

880, 886,- 889, 890, 896, 899, 906, 907,

910—914, 1430, 1443, 1559, 1643, 1814,

1830, 1842, 1844, 1851.

JASK, 488, 750, 832, 922, 939, 1523, 1812.

JAVA, JAVANEN, 46, 49, 56, 72, 84, 95, 99,

104, 109, 112, 113, 117, 118, 120, 143,

148, 150, 151, 206, 223, 224, 229, 230,

237, 240, 259, 264, 268, 273, 274, 277,

283, 305, 323, 324, 326, 332, 333, 341,

344, 345, 351, 353, 374, 381, 390, 391,

394, 395, 400, 403—406, 409, 430, 448,

460, 461, 464, 465, 469, 492—495, 499,

504, 518, 519, 534, 535, 537—540, 546—
548, 555, 559, 570, 572, 577, 583, 585,

593, 595—597, 605, 610, 618, 621, 630,

633—636, 638, 639, 646, 650, 652, 656,

680, 684, 685, 720—722, 734, 735, 754,

758, 762, 767, 771, 775, 792, 800, 801,

855, 857, 860, 863, 867, 878, 880, 885,

886, 895, 899, 901, 902, 906, 907, 910,

914, 936, 947, 948, 953—956, 964, 965,

971, 978, 979, 984, 986, 987, 989, 1044,

1063, 1065, 1073, 1084, 1096, 1163, 1186,

1235, 1236, 1246, 1254, 1259, 1262, 1312,

1322, 1363, 1410, 1412, 1424, 1433, 1436,

1438, 1455, 1465, 1487, 1531, 1533, 1535,

1536, 1539, 1557, 1573, 1586, 1618, 1619,

1683, 1693, 1730, 1747, 1768, 1776, 1790,

1803. 1813, 1852, 1856, 1859.

JAVA MINOR, 412.

JEDO, 12, 872, 1059, 1154, 1155, 1164,

1167, 1170, 1174, 1191, 1226, 1232, 1237,

1256, 1257, 1529.

JEMEN, 924, 1493. 1494.

JOEMAR, POELOE, 47.

JOHOR(E), 32, 40, 41-^5, 47, 50, 57—59,
61, 63, 64, 68—71, 73, 78, 79, 82—84,
86, 87, 89, 91, 92, 97, 104, 116—118,
123, 124, 147, 148, 151, 152, 162, 187,

221, 274, 279, 365, 397, 440, 530, 536,

650, 685, 686, 852—854, 857, 867, 923,

1075, 1092.

JOHOR LAMA. 152.

JOLU, 719.

JORTAN, 32, 283, 327, 373, 380, 570, 638,

882, 936, 953, 1291, 1292, 1584.

JUDEA, Zie Ajudhia.

JURESLOSILLE, 226.
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KABAOE, 1008.

KABOEL, 1198.

KAIBOBO, 573, 1008.

KAILOLO, 1008.

KAIRO, 1494.

KAJOA, 1117, 1122, 1391, 1392, 1396,

1771, 1840.

KALABOKA, 1281, 1283.

KALAMATTA, 432—434, 516, 517, 542,

712—714, 716—718, 736—739, 759, 760,

763, 806—809, 811, 812, 814, 818, 820

—S23, 934, 1402, 1665, 1774.

KALENGA, 1668.

KALITOERE, 421.

KAMARIEN, 452.

KAMBELO, 31, 32, 34—37, 39, 40, 191,

261, 324, 325, 327, 329, 339, 373, 379,

380, 383, 386, 412, 447, 448, 518, 555,

559, 561, 564, 570, 571, 578, 618, 620—

622, 624, 625. 627, 631—633, 637, 638,

689, 693, 715, 728, 730, 735, 753, 773—

775, 778, 821—824, 908, 913, 925, 961,

963, 967, 980, 1006, 1012, 1013, 1021,

1100—1105, 1108, 1109, 1134, 1310,

1312—1317, 1319, 1320, 1323, 1326,

1415_1419, 1422, 1423, 1425, 1559,

1614, 1620—1622, 1627, 1629, 1769,

1770, 1784, 1790, 1791, 1794, 1814, 1822,

1837.

KAMPAR, 41, 44, 48, 113, 304, 683, 853.

KANAAL, Het, 1340.

KANDI, 878, 1511, 1813.

KAOE[R], 772, 1279, 1575.

KAPAL, POELAU, 956.

KARANGOELIPOLEAN, 1761.

KARAON, POELOE, 1819.

KARIKAL, 479, 1828.

KARIMON, 45, 48, 69, 72, 854.

KARIMON DJAWA, 1259, 1682.

KARINGIAN, 676.

KARTA. 894.

KASJMIR, 1198, 1831.

KATOER, 1762.

KAZVIN, 1846.

KEDAH, 356, 358, 359, 397, 398, 400, 425,

528, 615, 853.

KEI-EILANDEN, 157, 161, 898, 960, 1016,

1021, 1272, 1277—1279, 1294, 1295,

1410, 1412, 1585, 1590, 1591, 1599, 1601,

1602, 1605.

KELANü, 1081, 1105, 1109, 1241—1243,

1254, 1255, 1424, 1483, 1485—1487, 1531

—1534, 1620, 1791.

KELANG, TANDJONG, 828.

KELANTAN, 217, 301, 872.

KELAPA, POELAU, 833.

KELIBON, 1272—1274, 1308.

KELQUEPOETI, Zie Elpapoeti.

KENDAL, 534, 536, 537, 607, 651, 907,

911, 935, 936, 953, 1811.

KILANG, 337—339, 378, 382, 575, 597,

636.

KILMOERI, 1272—1275, 1308.

KISHM, 1812.

KLEI, 660.

KLINGEN, 230, 323, 398, 400.

KLOENGKOENG, 895.

KOEDOES, 72.

KOELOR, 571.

KOENIMOER, 1188.

KOEPANG, 1304.

KOKSDROOGTE, 1097.

KOMBEER, 710, 780.

KOMBEL[L]0, Zie Kambelo.

KONDEPILLY, 1649.

KONDOR, POELAU, 530.

KONJALI, 1648.

KOREA, 1150, 1227, 1257, 1704.

KOTA TENGAH, 398—400, 891.

KOTAWARINGIN, 887.

KRAKATAU, 768.

KRAWANG, 863, 878.

KROIKSIMA, 198.

KUST, Zie Coromandel.

KWALA NIOER, 115, 305, 440.

KWANTAN, 112, 116, 205.

LABOEHA, 814, 1143, 1144, 1374, 1376,

1382—1385, 1387, 1388, 1390—1392,

1394, 1405, 1562, 1574, 1578, 1824, 1840.

LAGOENDI, 918, 1851.

LAHORE, 487, 1194, 1198, 1199, 1831.

LAINKYN, Zie Nanking.
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LAKAROAN, 1805.

LAKOl, 594, 704, 708.

LAMAHALA, 1306, 1355—1357, 1360,

1839.

LAMAKERA, 1305, 1355—1357, 1360.

LAMOK, 1202, 1701.

LAMOUW, 214.

LAMPANG, 529.

LANDAK, 4, 179—181.

LANDSMEER, 892.

LANGIAN, 186, 668, 675, 676, 915.

LAOET, NOESA, 410, 41 1, 556, 563, 572—
574, 584, 628, 728, 731, 772, 1012, 1275,

1308, 1329, 1616, 1636, 1788.

LAOS, 523, 675, 676, 915.

LARANTOEKA, 619, 879, 1305, 1306,

1352—1362, 1364, 1631, 1837.

LARIKE, 328, 329, 377—379, 453, 571,

689, 730, 774, 779, 888, 962, 967, 980,

1008, 1012, 1013, 1055, 1081, 1108, 1110,

1112, 1310, 1323, 1327—1329, 1420,

1429, 1622—1624, 1637, 1638, 1787,

1794, 1814, 1860.

LATOEKOLi, 572.

LAVE KATE, 936.

LEALi, 1011, 1022.

LEIDEN, 878.

LELIE, Punt de, 1408.

LEQUOS, 300, 787, 1192, 1208, 1245, 1255,

1710.

LESIDI, Zie Lisidi.

LESILI, 1011, 1022.

LEVANT, 511, 695, 875.

LIALA, 571.

LIGOR, 25, 51, 61, 208—210, 216, 297,

298, 301, 302, 523—525, 530, 640—644,

648, 653, 655, 657, 658, 660—664, 669,

670, 672, 919.

LILlBOl, 580, 975, 1007, 1788.

LINGGA, 40, 44, 45, 63, 151, 172, 683—
685, 1075, 1092.

LIOEKIOE, Zie Lequos.
j

LISABATA, 415, 417, 418, 457, 574, 693,

773, 776, 1112, 1791.

LISIDI, 37, 963, 1096, 1102, 1105, 1106,

1109, 1310, 1312, 1313, 1316, 1319, 1416,

1417, 1419, 1621, 1627, 1629, 1784, 1791.

LISIELLA, 571, 884, 1104. i

LISSABON, 834, 835, 838, 839, 1034,

1815, 1846, 1858.

LOANGO, 882.

LOEBOEK, 1682.

LOEHOE, 32—37, 39, 40, 191, 324—327,

329, 340, 373, 379^381, 383, 386, 389,

390, 412, 415, 447, 451, 518, 559, 561,

564, 570—574, 578, 579, 584, 618, 620,

624, 625, 627, 628, 631, 633, 637, 689,

715, 728, 730, 731, 735, 753, 773—775,

777, 821—824, 851, 869, 884, 885, 890,

913, 925, 961, 963, 964, 967, 980, 1008—
1010, 1012, 1013, 1020, 1021, 1100, 1102

—1105, 1134, 1310—1316, 1319, 1320,

1323—1325, 1327, 1331, 1415—1417,

1419, 1421, 1430, 1464, 1559—1562,

1579, 1614, 1615, 1617, 1619, 1622, 1626,

1627, 1629, 1636, 1770, 1783, 1784, 1789,

1791, 1794, 1799, 1814, 1822, 1837, 1853.

LOEWAl, 1357.

LOKKI, 571.

LOLODA, 817, 1373.

LOMAITE 1007, 1010.

LOMBOK, 625.

LONDEN, 387, 510, 656, 851, 858, 859,

861, 900, 1834.

LONTOOR, 156—158, 160, 161, 164, 165,

583, 587, 588, 594, 604, 698—700, 704—
708, 744, 765, 780, 866, 889, 947, 950—
952, 954, 957, 958, 1271, 1278, 1280,

1281, 1287, 1293, 1297, 1298, 1408, 1409,

1463, 1588, 1589, 1601, 1835, 1836, 1843,

1852.

LOPO GONSALVO, CABO DE, 507.

LUCIPARA, 128, 284, 350, 858.

LUZON, 787, 904.

M.

MABA, 1370, 1377, 1569.

MACAO, 7, 8, 21, 30, 46,

185, 195, 197, 198, 215,

289, 300, 307—309, 336^

496—499, 502, 503, 680,

790, 795, 796, 799, 802,

893, 897, 905, 915, 923,

1048, 1060, 1089, 1163, 1

1202, 1206, 1238, 1243, 1

1256, 1531, 1564, 1704,

47, 55, 74
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MADAGASCAR, 331, 378, 507, 631, 825,

826, 834, 836, 837, 839, 856, 860, 868,

882, 1032, 1209, 1466, 1858.

MADOERA, 595, 596, 618, 621, 624, 625,

853, 871, 1097, 1259.

MADURA, 1188,

MAGELAEN, Straat, 134, 876, 895, 903,

905, 911.

MAGINDANAÜ, 1840, 1855.

MAITARA, 513, 718, 1665, 1769.

MAJO, 542, 944, 972, 978, 1119, 1775.

MAJOTTES, 834, 835, 837, 839, 840, 995,

996, 1340, 1466.

MAKARIKA, 777.

MAKASSAR, 4, 32, 38, 46, 106, 175, 182,

279—281, 323, 324, 326, 327, 373, 379,

380, 393, 441, 447, 514, 548, 570, 578,

583, 591, 624, 625, 632, 684, 685, 731, 733,

734, 752, 754, 755, 802, 805, 850, 851,

859, 867, 871, 876, 884, 896—898, 901,

919, 922, 923, 925, 926, 953, 1021, 1084,

1096, 1097, 1102, 1104, 1109, 1 lo-
llig, 1121, 1122, 1134, 1139, 1146, 1166,

1178, 1188, 1218, 1222, 1259, 1292, 1312,

1315, 1319, 1322—1324, 1333—1335,

1353, 1357, 1363, 1367, 1368, 1372, 1381,

1410, 1412, 1415—1418, 1423—1426,

1430, 1436, 1443, 1450, 1460, 1461, 1464,

1507, 1510, 1539, 1540, 1559, 1562, 1565,

1573, 1579, 1591— 1594, 1599^1601,

1605, 1610, 1613, 1614, 1619—1621,

1626, 1628, 1630, 1631, 1638—1641,

1771, 1779, 1789, 1790, 1798, 1828, 1837,

1838, 1843, 1844, 1851.

MAKEAN, 155, 158, 178, 217, 252, 254,

433, 434, 517, 518, 520, 540, 542, 543,

550, 567, 715—717, 719, 736, 738, 741,

755—757, 759—764, 778, 806, 809—816,

819, 822, 824, 869, 872, 873, 877, 878,

881, 884, 904, 905, 908, 909, 913, 922,

923, 926, 1122—1124, 1131, 1134, 1138,

1142, 1143, 1145, 1260, 1262, 1263, 1370,

1376—1380, 1391—1393, 1395—1397,

1399, 1401, 1403, 1405, 1563—1565,

1567, 1568, 1571, 1573—1579, 1611,

1614, 1664, 1665, 1667 1671— 1673,

1676, 1678, 1679, 1681, 1764, 1769, 1772

—1774, 1782, 1798, 1813, 1814, 1824,

1841.

MALABAR, 747, 834, 835, 839, 850, 855,

876, 877, 884, 892, 1034, 1209, 1296,

1328, 1331, 1411, 1494, 1587, 1636, 1637,

1819.

MALADIVEN, 825, 826, 834—836, 839,

840, 904, 1447, 1457.

MALAKA, 8, 41, 42, 45-^18, 61, 63, 64,

67—73, 76, 83, 85—87, 97, 105, 107,

114, 119, 123, 127, 128, 134, 148, 150,

151, 170—172, 174, 201, 205, 206, 221.

233, 240, 273, 277, 283, 284, 301, 303,

304, 306, 343, 345, 371, 393, 397 398,

422, 446, 514, 520, 522, 528, 529, 536,

5.58, 611, 613, 615, 650, 667, 668, 680,

684—686, 754, 790, 851, 853—855, 857

—859, 867, 868, 877, 879, 883, 918, 919,

923, 983, 984, 988, 992, 1075, 1076, 1 130,

1305, 1334, 1336, 1357, 1359, 1361, 1440,

1511, 1685, 1813, 1844, 1846, 1849, 1854,

1856.

MALAKA, Straat van, 59, 92, 240, 284,

304, 884, 900, 901, 906, 908, 1089, 1488,

1822.

MALE IERS, 19, 26, 44, 49, 61, 62, 72, 74,

75, 92, 95, 112, 113, 115, 120, 121, 143,

151, 208, 210, 215, 219, 248, 249, 260,

262, 267, 301, 306, 320, 335, 345, 346,

380, 460, 464, 477, 528, 531, 560, 606,

634, 654, 658, 660, 666, 668, 672, 719,

753, 754, 851, 853, 854, 856, 859—861,

864, 865, 869, 871, 873, 879, 880, 885,

886, 891, 893, 895, 896, 898—902, 905—
910, 912—915, 922, 977, 1019, 1074,

1075, 1084, 1102, 1104, 1114, 1160, 1186,

1305, 1319, 1363, 1389, 1438, 1443, 1559,

1591, 1599—1601, 1610, 1613, 1645,

1789, 1790, 1796, 1811—1813, 1816,

1837.

MALEIO, 183, 184, 198, 245, 250, 253,

258—260, 303, 336, 431, 432 436, 512,

513, 517, 518, 521, 539, 542, 543, 545,

568, 712—714, 717, 719, 720, 736, 738,

739, 742, 755, 760, 762, 764, 807—809,

811, 812, 818, 819—821, 823, 905, 909,

917, 1113, 1116, 1123, 1138, 1146, 1259,

1261—1263, 1369, 1375, 1378, 1380, 1392,

120
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1393, 1395, 1405, 1406, 1459, 1559, 1563,

1580, 1611, 1612, 1658, 1670, 1672, 1676,

1679, 1681, 1764, 1772, 1773, 1775, 1824,

1859.

MALGOEA, 883.

MALLE.MANSEILAND, 457.

MAMALA, 389, 456, 571, 693, 1320, 1327,

1626, 1785, 1786.

MANDOU, 317, 882

MANGANITOE, 866.

MANIKPATAM, 1445, 1451.

MANILLA, 18, 30, 46, 47, 67, 68, 91, 119,

123, 134, 135, 150, 188, 192, 197, 202—
204, 221, 231, 247, 255, 259, 280, 287,

288, 290, 291, 296, 302—304, 306, 307,

309, 334, 335, 340, 361, 379, 383, 420,

422, 481, 491, 493, 494, 503, 514, 516,

520, 524, 550, 568, 644—646, 673, 719,

740, 741, 754, 759, 783, 785, 787—791,
793, 798, 799, 801—804, 854, 855, 857,

868, 871, 876, 895, 901, 904, 905, 920,

923, 1007, 1053, 1080, 1091, 1115, 1116,

1120, 1125, 1127, 1128, 1130, 1132, 1133,

1136, 1145, 1148, 1163, 1192, 1207, 1241,

1246, 1260, 1261, 1306, 1334, 1359, 1371,

1372, 1375, 1397, 1399, 1403, 1483—
1487, 1531, 1533, 1569, 1579, 1673, 1677,

1690, 1768, 1821, 1823, 1825, 1826, 1830.

MANIPA, 158, 577, 624, 632, 775, 1010,

1012, 1018, 1054, 1080, 1081, 1104, 1105,

1109, 1110, 1112, 1312, 1419, 1424, 1562,

1619—1621, 1630, 1645, 1783, 1791,

1794, 1799.

MANPOELI, 469.

MARIKOE, 258, 512—514, 517, 518, 520,

521, 544, 712—714, 716, 718, 720, 736—
739, 758, 759, 812, 814, 818, 820, 822,

823, 869, 895, 904, 923, 1120, 1823.

MARIVELES, 784, 787, 788, 790.

MARONDO, 1852.

MARTABAHAN, 861, 1847.

MARTAPOERA, 920.

MARTINVAEZ, 1545, 1802.

MASAWOI, 624, 632.

MASCATE, 1188, 1497, 1523, 1526.

MASULIPATAM, 92, 103, 104, 227, 228,

238, 240, 243, 262, 266, 268, 269, 271,

272, 351, 369, 370, 373, 419, 421, 426,

431, 436—438, 469—472, 475, 476, 478,

746, 749, 751, 752, 768, 827, 832, 851,

858, 861—863, 874, 875, 878, 882, 887—
889, 893, 896, 897, 908, 914, 918, 919,

931, 934, 983, 984, 989, 995, 1027,1029',

1035, 1050, 1062, 1070, 1071, 1174, 1178

—1189, 1193, 1195—1197, 1199, 1200,

1208, 1212, 1214, 1219, 1221, 1222, 1263,

1302, 1303, 1332, 1333, 1336—1339, 1341,

1344, 1347—1352, 1365, 1368, 1435—
1439, 1442—1454, 1458, 1468, 1470,

1471, 1473, 1489, 1490, 1493, 1501, 1504,

1508—1511, 1513—1515, 1517, 1520,

1522, 1537, 1539, 1540, 1542, 1543, 1549,

1555, 1646—1656, 1661, 1685—1688,

1759—1763, 1777, 1778, 1814, 1815,

1819, 1827—1829, 1831, 1843, 1847,

1853.

MATANA, POELAU, 833.

MATARAM, 48, 174, 175, 365, 392, 393,

441, 458. 459-^68, 534—537, 539, 607,

610, 638, 649—653, 855, 858, 859, 867,

868, 879, 880, 884, 890—892, 894, 899,

906, 907, 911, 914, 917, 936, 1092, 1097,

1289, 1431—1434, 1465, 1557, 1584,

1606, 1609, 1632, 1679, 1805—1807,

1811, 1813, 1842, 1852.

MATHIJSENEILAND, 1246.

MATTAU, 1242, 1243, 1704. 1805, 1845,

1858.

MAURITIUS (Eiland), 79, 81, 185, 199,

200, 505, 507, 860, 882, 920, 1301, 1499,

1554.

MAURITIUS, (Fort), 173, 178.

MA UT, 330, 376.

MAYO, ISLA DE, 1337, 1340, 1351.

MBORE, 578.

MEAU, Zie Majo.

MECA, 102.

MEDEMBLIK, 511.

MEJET, 769.

MELIAPOER, Zie Sint Thortias.

MELINDE, 768.

MENDJOETA, 248, 249.

MENIAU, Zie Majo.

MENSETERSEILAND, 1180, 1828.

MESIMA, 198.

MIAKO, 11, 1146, 1152—1156, 1158, 1164,
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1167. 1169, 1170, 1191, 1234. 1241, 1753.

1734, 1817, 1825, 1832.

MIDDELBURU. 1694, 1849, 1856.

MINANüKABAU. 70, 71, 79. 89, 90, 1 1 1
—

114. 116—118. 120, 121, 124— 127, 149,

172, 205, 223, 345, 684. 864, 879, 891,

892, 1075.

MINDANAO, 514, 719, 756, 923, 1053,

1080, 1135, 1137, 1261, 1331, 1369, 1370,

1395, 139i\ 1401, 1402, 1575, 1611, 1612,

1664. 1670. 1765.

.WOBAK, 42.

MOKKA, 96, 243, 272, 428, 486, 487, 491,

603, 697, 749, 768, 769, 771, 828—831,

871, 876, 877, 882, 883, 889. 892, 915,

924,926,929—931, 938—940,942,992,

995— lOOtï. 1025, 1029, 1030, 1032, 1034,

1037, 1049, 1050, 1087, 1179, 1210, 1213,

1214, 1218, 1264, 1267, 1466, 1471, 1491,

1493—1497, 1502, 1514, 1556, 1558,

1812. 1815, 1816, 1845.

MOLUKKEN, 8, 10, 15, 19, 20, 25, 28, 30

—32, 40, 46, 49, 57, 58, 61, 62, 68,

85—87, 91, 92, 95, 97, 124, 131, 132,

134, 174—176, 187, 189, 190, 192, 194,

197, 200—203, 217, 218, 229, 230, 234,

240, 241. 243, 245, 250, 251, 253—258,
265—267, 269, 271, 289, 292, 293,

295, 296, 301, 303, 307, 310, 323, 324,

336, 337, 352, 354, 357, 364—366, 369,

371, 373, 383, 393, 411—413, 420, 430—
432, 437, 447, 448, 454, 491—495, 499,

501, 504, 514, 519, 521, 540, 541, 549,

550, 562, 564, 565, 567. 568, 575, 576,

580, 584, 597, 605, 606, 620—622, 624,

626, 634—636, 692—694, 702, 712, 715,

716, 721, 727, 735, 737, 739—741, 745,

754, 756, 759, 762, 773, 776, 786, 790,

791, 798—800, 806—809, 811—814, 816

—819, 821, 822, 824. 850—854, 857, 859,

861, 863, 864. 866, 868—871, 875, 877

—879, 884, 885, 889, 892, 895, 897, 901,

904, 905, 907, 908, 910, 913, 917, 920—
923, 945, 946, 948, 951, 962, 963, 966,

972—974, 976, 978, 981, 1007, 1011,

1014, 1019, 1052, 1053, 1056, 1058, 1059,

1077—1080. 1082, 1084—1086, 1088,

1091, 1096—1099, 1114, 1115, 1120,

1128. 1129, 11.32, 1134—1138, 1142,

1146, 1196, 1259, 1260, 1262, 1371, 1374,

1375, 1378, 1380, 1395, 1396, 1402, 1403,

1434, 1483, 1484, 1487, 1533, 1560, 1561,

1565, 1.576—1578, 1616, 1641, 1663,

1670, 1682, 1767. 1774, 1780, 1813, 1814,

1816, 1823—1825, 1834, 1841, 1851,

1853. 1856.

MOLUKSE REDE, 80.

MON, POELAU, 956.

MONT FELIX, 318, 768.

MORO, 542, 1373, 1377, 1579.

MÜROTAI. 817, 1119, 1259, 1370, 1,377,

1671.

MOROTIA, 1259.

MOTI, 135, 434, 515, 516, 518, 520, 521,

542, 719, 738, 758, 778, 806, 812, 813,

817, 819, 822, 824, 873, 901, 904, 917.

920, 923, 924, 1113, 1370, 1378, 1823.

MOZAMBIQUE, 826, 831, 834, 835, 837—
839, 851, 898, 904, 1002, 1025, 1028,

1031, 1032, 1088, 1352, 1511.

N.

NAGASAKI, 8—11, 21, 22, 55, 288, 289,

308, 786, 789, 790, 793—795, 799, 802—
804, 926, 1148, 1151, 1155, 1157, 1158,

1161, 1165—1169, 1189—1192, 1226,

1227, 1230, 1232—1234, 1236, 1252,

1258, 1474, 1530, 1715, 1716, 1721, 1730,

1748, 1754, 1825, 1827.

NAILAKA, 699, 700. 781, 946, 957.

NANDIANBAK, 1761.

NANKING, 212. 213, 1704.

NAOS. ISLA DAS, 64, 65.

NARABESI, 574.

NARALATO, 574.

NAREPOELI, 891, 985, 993.

NARSAPOER[PETA], 94, 357, 437, 472,

474, 475, 875, 1063, 1175, 1177—1179,

1217, 1341, 1343, 1347, 1368, 1451, 1454,

1455, 1505, 1507.

NASSAU (eiland), 679, 825, 827, 832, 834,

836, 841, 995.

NASSAU, Kasteel, 158, 164, 168, 585, 593

—595, 606, 698, 704, 706, 721, 727, 742,

746, 765, 767, 780, 782, 895, 911, 918,
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920, 924, 943, 951, 957, 958, 1270, 1273,

1277, 1279, 1290, 1291, 1301, 1406—
1408, 1414, 1580, 1587—1589, 1595,

1606, 1611, 1657, 1658.

NEGAPATAM, 97, 232, 263, 355, 356, 398,

425, 472, 747, 748, 934, 1186, 1333, 1334,

1352, 1440, 1443, 1444, 1511, 1648, 1860.

NEGOMBO, 906, 1858.

NEIRA, 153, 157, 160, 161, 165, 167, 448,

455, 547, 565, 578, 581, 582, 585—590,
592—595, 698, 699, 701, 704—706, 721

—724, 742, 745, 746, 765, 767, 780—782,

883, 895, 903, 920, 923, 943, 947, 949,

950, 956—958, 960, 1270, 1277, 1278,

1281, 1282, 1284, 1285, 1290, 1291, 1293,

1298, 1301, 1406, 1409—1411, 1414,

1580, 1581, 1588, 1589, 1595, 1602, 1606,

1608, 1657, 1659, 1660, 1822, 1835, 1844,

1853, 1856.

NEURENBERG, 915.

NGOFAGITA, 1378.

NGOFAKIAHA, 173, 176, 178, 431, 433,

513, 881, 923, 927, 1056, 1082, 1083,

1122—1124, 1144, 1259, 1260, 1262,

1263, 1369, 1370, 1377—1381, 1391,

1393—1395, 1401, 1405, 1563, 1573,

1578, 1664, 1667, 1671, 1672, 1681, 1764,

1775, 1776, 1822, 1840.

NICOBAREN, 371, 1508.

NIEUW-GUINEE. 185, 868, 898, 1814.

NILAKA, Zie Nailaka.

NOESALAOET, Zie Laoet, Noesa.

NOESANiVE, 333, 382, 411, 688, 1422,

1635, 1841.

NOESATELLA, 324, 328, 377, 378, 453,

888.

NOORDKAAP, 1260.

NOVA HiSPANlA, 68, 192, 581, 785, 790,

799, 803, 804, 1192.

OEI, 1379, 1392, 1396, 1840.

GELIASSERS, 260, 322, 329, 411, 576,

635, 1110, 1111, 1275, 1329, 1412, 1428,

1560, 1594, 1616, 1625, 1635, 1636, 1788,

1796.

OELI WAI, 580.

OENTOENG DJAWA, 1077, 1086.

OERIEN, 1409, 1589, 1591.

GERING, 328, 888, 1110, 1112, 1310, 1329,

1420, 1637, 1787, 1794.

OKI, 1619, 1639.

OLAT, 1012.

OMA, 329, 411, 635, 1012, 1110, 1329,

1616, 1636, 1788.

OMURA, 1858.

ONRUST, 1820.

ONTRA, 1281.

OOSTLAND, 1037.

ORANJE, Punt GROOT — , 1397, 1576.

ORISSA, 263, 355, 423, 1445, 1505, 1514,

1538, 1647, 1653, 1663, 1847.

ORMOES, 97, 750, 832, 939—941, 988,

993, 1002, 1003, 1025, 1037, 1041, 1066,

1167, 1176, 1209, 1210, 1496, 1511, 1525,

1812, 1815.

ORTATTAN, 156, 158, 160, 883.

OSAKA, 11, 23, 848, 1155, 1165, 1224,

1232, 1257, 1721, 1754.

OSTIER SUNARIS, 839.

PADJANG, 461, 464, 899.

PADUA, 1857.

PAEREL (droogte), 848.

PAHANG, 42—44, 48, 82, 87, 123, 151,

152, 182, 279, 403, 615, 658, 673, 677,

852, 853.

PALEACATTE, 52, 93, 94, 98—101, 103,

223, 230, 232, 233, 235, 238—240, 242,

262, 263, 265—272, 354—358, 360,

362. 363, 369. 370, 372, 398, 419, 421,

423-^26. 428—430, 436. 468. 470, 472

—477, 746, 747, 749, 828, 860, 862, 863,

874, 875, 879, 887, 896, 904, 985, 987,

988, 990, 991, 993. 994, 1034, 1062, 1063,

1066, 1067, 1069, 1174, 1175, 1179, 1180,

1183, 1186—1188, 1215, 1333, 1344,

1345, 1347, 1351, 1365, 1367, 1435, 1437,

1438 1440—1442, 1444—1446, 1450—

1452, 1473. 1505. 1506, 1510, 1511, 1520

— 1522, 1537—1540. 1542, 1646—1649,

1651— 1653, 1661. 1682. 1688. 1759—
1763, 1778, 1815. 1820. 1824, 1829, 1836,

1838, 1839, 1842, 1847, 1857, 1859.
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PALEMBANG, 40, 42, 45, 48. 71, 120,

124, 129, 130, 139, 140, 143, 144, 149,

151, 206, 225, 273, 274, 284, 342, 345,

438, 442, 658, 660, 683—685, 853, 869,

879, 881, 884, 886, 907, 912, 913, 1072,

1076, 1814, 1820.

PALICOL, 882. 908. 1176, 1180. 1343,

1345, 1366. 1367, 1455. 1506, 1509, 1653,

1828, 1829.

PALMERA, PONTO, 1445.

PAMPANGERS, 515, 577, 904, 948, 954,

1241, 1486, 1566, 1567, 1571, 1579.

PANAROEKAN, 596.

PANEGA, 1220.

PANEMBOAN. 1391.

PANGASINAN 783, 788, 799.

PANGESANE, 1381, 1423, 1620.

PANGSOEI, 1241.

PAPOEA. 693, 698. 735. 773, 907, 925.

1016, 1112.

PAREL, Punt. 1433.

PARIANG, 1677.

PARIJS, 1858.

PAS, de, 322, 571, 1110, 1329, 1636.

PATAN JOGUAN, 97.

PATANI, 4, 6—8, 11—16, 18, 23, 25—30,

32, 49^52, 54, 56, 57, 62, 72, 98, 113,

124, 130, 137, 148, 185—188, 191, 194.

196, 199, 208—211, 216—218, 222,

247, 263, 289, 297, 302, 354, 438, 439.

442. 475. 491, 493—498, 514, 521, 523—
526, 529, 530, 533, 639—642, 646—648,

650, 653, 657—659, 661, 662, 666, 672,

674, 675, 677—679, 684, 795, 847, 849,

852, 854—856, 859, 870—873, 880, 884,

895, 905, 906, 910, 914—916, 919, 926,

1064, 1075, 1076, 1090, 1312. 1322. 1342.

1455, 1819, 1852, 1854.

PATERNOSTERS, 596.

PATIENTIE, Straat, 1379.

PATNA, 1026.

PAVIA, 1857.

PEDRA BRANCA, 174, 680—682, 1089,

1202.

PEGU, 216, 235, 350. 358, 422, 428. 500.

643. 749, 861, 879, 903, 1070, 1089, 1 179,

1186, 1217, 1367. 1447, 1457, 1506. 1513.

1536. 1543. 1648, 1653. 1655, 1685, 1763,

1847.

PEHOE, 923, 1090, 1091. 1094, 1241, 1242.

1249, 1250. 1482, 1712. 1821, 1826.

PEKING, 213.

PENNAKOTTA, 1451.

PENNE, PUNTO DE, 1187, 1537, 1538.

1648.

PERAK, 613, 615, 853.

PERNAMBUCO, 550, 740, 908.

PERUGIA, 1857.

PERZIE, 486. 487. 695. 750. 839, 854—

856, 858, 868, 876, 877, 883, 895, 898.

904, 906, 912, 915, 920. 939—941, 988,

989, 993, 994, 1002, 1025, 1029, 1035,

1036, 1041, 1050, 1066, 1069. 1088. 1089.

1095, 1167, 1168, 1191, 1195, 1209—

1214, 1219, 1221, 1245, 1264—1269,

1338, 1346, 1447, 1467, 1470, 1471, 1489,

1490, 1494—1498, 1500—1502, 1515,

1517, 1519. 1523—1526, 1550, 1551,

1553, 1556, 1558, 1649, 1682. 1694. 1803.

1812, 1815, 1831, 1834, 1836—1838,

1843, 1844, 1846, 1850, 1857, 1858.

PERZISCHE GOLF, 487, 488, 1846, 1851.

PESCADORES 923, 1024, 1039, 1042—

1048, 1202, 1260, 1564, 1710, 1818, 1833,

1857.

PETAPOELI, 94—96, 234, 235. 357. 859,

862, 875, 1178, 1181, 1344, 1453, 1455,

1507, 1648, 1650, 1819, 1828, 1843.

PHILIPPIJNEN, 67, 520, 521, 848, 857,

863, 864, 866, 868, 870, 871, 876, 877,

881, 886, 901, 903—905, 909, 915, 920,

1817, 1826, 1845, 1846, 1851, 1855.

PIPELI, 358, 1178, 1444..

PISA, 1857.

PISANG, POELAU, 1273, 1274.

PNOM PENH, 530.

POELITSJERI, Zie Pondichery.

POLEN, 488, 489, 902.

PONDICHERY, 264, 271, 369, 370, 875.

878, 983, 1335.

PONTANG, 279.

PONTO, 560.

PORTLAND, 1337, 1340.

PORTUGAL, PORTUGEZEN, 8, 10, 19—

22, 30, 32. 42. 43. 47—49, 55, 61, 62, 64,
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67—69, 71—73, 75—78, 82—87, 90, 9!,

96, 97, 100, 101, 104—110, 112—115,

117—119, 123, 125—130, 137—139, 141.

144—151, 154, 170—172, 182, 190—192,

195, 201, 202, 205, 206, 214, 221, 226,

227, 232, 233, 254, 260, 261, 263, 276—
282, 286, 288, 291, 297, 298, 301, 304—
307, 313, 314, 330, 341—344, 346, 34S,

355, 356, 358, 359, 367, 368, 371, 377.

398, 412, 413, 421, 422, 424, 438, 440,

443, 449, 452, 457, 471, 479, 487, 497,

502, 523, 528, 548, 550, 576, 578, 591,

611, 613, 615, 617, 627, 631, 635, 636,

640, 643, 648, 659, 664, 667, 668, 685,

689, 697, 717, 740, 747, 748, 750, 754,

755, 759, 760, 769, 777, 785, 789, 790,

795, 801, 802, 808, 826, 827, 831, 832,

840, 849, 852—861, 863, 864, 866, 872—
874, 877—880, 884, 886—889, 897—900,

902—905, 907—909, 911, 914, 915, 919,

920, 922, 924, 926, 927, 930, 937, 939,

942, 973, 974, 984, 985, 988, 992, 994,

1002, 1007, 1012, 1025, 1031, 1037, 1039,

1040, 1076, 1084, 1088, 1089, 1103, 1109,

1130, 1150, 1163, 1166, 1167, 1169, 1188

— 1190, 1198, 1202, 1210, 1220, 1229,

1237, 1247, 1266, 1269, 1302, 1304, 1305,

1333—1335, 1352, 1353, 1356—1359,

1361, 1426, 1439, 1440, 1443, 1444, 1451,

1453, 1464, 1466, 1470, 1497, 1501, 1508,

1511, 1521, 1523, 1526, 1530, 1532, 1540,

1553, 1556, 1564, 1592, 1594, 1617, 1628,

1643, 1645, 1662, 1663, 1685, 1687, 1694,

1713, 1803, 1812, 1815, 1820, 1822, 1823,

1828, 1837, 1838, 1841, 1846, 1850, 1853

—1855, 1860.

PRIAMAN, 113, 223, 249, 281, 364, 396—
404, 610—615, 847, 859, 871, 877, 891—
893, 933, 1026, 1029, 1041, 1064.

PRINSENEILAND, 825, 832.

QUINAM, 290, 503.

RADJPOET, 883.

RAFALGAT, Kaap de, 831.

RAS-AL-HAD, 931.

REAEL, Punt, 1397.

REDANQ, 300, 522, 531, 658.

REVENGIE, Fort, 152, 167, 170, 765, 853,

957, 958, 961, 1410, 1411, 1584, 1588,

1589.

ROBIJN, Punt, 1433.

ROCHELLE, LA, 304.

RODE ZEE, 487, 552, 697, 750, 751, 768,

771, 839, 850, 862, 871, 878, 882, 915,

924, 996, 998, 999, 1003, 1130, 1269,

1492, 1815, 1821.

ROEM, 1665.

ROEMAKAI, 1108, 1276.

ROEN, POELAU, 153, 154, 156, 157, 160,

163—167, 173, 368, 411, 448, 582, 583,

604, 605, 691, 699, 701, 703, 709, 745,

781, 782, 859, 866, 889, 903, 910, 916,

918, 943, 944, 946, 947, 950, 951, 958,

959, 1010, 1019, 1021, 1057, 1058, 1084,

1271, 1272, 1282—1284, 1293, 1296,

1297, 1299, 1410—1412, 1585, 1586,

1591, 1835.

ROMANO, Kaap, 505.

ROME, 1532, 1846, 1849.

ROOS, Punt, 1408, 1409, 1588.

ROQUO PEQUENO, 134.

ROSENQEIN, 165, 704, 722, 782, 943—
945, 950, 951, 955, 1052, I27I, 1281,

1284, 1293, 1297, 1299, 1411, 1412, 1585,

1588, 1591, 1822, 1838.

ROTTERDAM, 727, 853, 858, 859, 867,

876, 900, 1337, 1340.

SABOE[GOE], 432—434, 520, 521, 713,

714, 716, 718, 719, 736—738, 758, 760,

806, 807, 809, 811, 814, 817, 818, 820—
823, 887, 920, 1131, 1671.

SABON, Straat, 681, 682, 685.

SAGUNTUM 1532.

SAHOELAU, 579, 777, 909.

SAINT DIEU, Zie Sandowai.

SAINT MALO, 867, 878, 879.

SAKAI, 11, 23, 848, 1721.

SAKAU, 1805.
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SALDANHABAAI. 510.

SALOEKOE 571.

SAMAR, 704, 706, 707, 721, 726, 952.

SAMBAS, 4, 864, 870.

SAMIT, 578, 579, 909.

SANA, 876. 924, 999.

SANDOWAI, 101.

SANGIR, 542, 1135, 1373, 1381, 1570.

SANGORA, 6, 7, 14, 26, 27, 29, 50—57,
208—210, 215, 297, 301, 522, 523, 525,

527, 529, 530, 532, 639, 643, 646, 648,

649, 655, 657—662, 664—667, 669--673,

676, 677, 855, 856, 873, 881, 1169.

SANTA LUCIA, 717, 807, 820.

SAOEKOE, 777.

SAQIMDA, 308.

SARACEEN, 860.

SARANGGANI, 1399, 1670.

SASSINOTS, 288.

SASSOFERRATO, 1857.

SATSUMA, 202, 804, 1167, 1208, 1245,

1751.

SAWAI, 574.

SCHAGEN, 876.

SCHOTTEN, 554.

SEBESSI, POELAU, 872, 892, 1096.

SEBIT, 1004.

SELAMMA, 161, 164, 165, 448, 583, 591

—593, 598, 599, 601, 605, 724, 956, 1271,

1280, 1283, 1293, 1408, 1409, 1581,

1588, 1602.

SELANG, TANDJONG, 750.

SEMARANG, 388, 535, 538.

SENGALOENIRPATOER, 176].

SERCHEES, Zie Sirchees.

SIAK, 45, 854.

SIAM, SIAMEZEN, 7—9, 11, 13—16, 19,

24—27, 29, 50, 52—54, 57, 59—62, 72,

148, 186, 187, 189, 191, 196—198, 201,

210, 211, 215, 216, 219—221, 236, 237,

241, 263, 286, 291, 294, 295, 298, 299,

302, 307, 310, 312, 350, 354, 491, 493—
495, 500, 503, 523, 525—527, 529—532,

540, 639, 642—644, 647, 649, 654—666,

668, 673, 676, 677, 684, 750, 786, 796,

841, 843, 844, 848, 855, 856, 872, 873,

880, 884, 906, 914, 915, 927, 928, 1060,

1064, 1075, 1159, 1161, 1166, 1168, 1170,

1172, 1186, 1191, 1229, 1232, 1246, 1277,

1289, 1447, 1482, 1484, 1505, 1527—

1530, 1661, 1691, 1819, 1827, 1830, 1835,

1847, 1848, 1852.

SIAU, 153—161, 163—165, 167, 173, 576,

588, 594, 600, 603, 604, 706, 724, 742,

853, 866, 904, 913, 1570, 1771, 1822.

SILEBAR, 364, 398, 826, 838, 877, 1835.

SILOHAN, 729.

SINCHEUW. Zie Tsjin-tsjeoe.

SINGAPOERA, Straat, 46, 59, 63, 64,

67—69, 73, 221, 680—682, 685, 974.

SINGKAN, 1155, 1156, 1164, 1191, 1193,

1207, 1228, 1232, 1233, 1234, 1237, 1238,

1242, 1243, 1252, 1365, 1529, 1714—1716,

1722, 1726—1728, 1735, 1741, 1743,

1757, 1805, 1825, 1829.

SINT ANTONIO, 45, 1545, 1802.

SINT BRANDAAN, 825, 826, 834—837,

839, 995, 1554.

SINT DOMINGO, 45.

SINT HELENA, 429, 430, 510, 987, 994,

1332, 1337, 1471, 1501, 1856.

SINT HELENA (Baai), 505, 508—511.

SINT JAGO, 45.

SINT PIETERSGAT, 1577, 1773.

SINT THOMAS, 100, 232, 263, 304, 355,

398, 425, 479, 881, 887, 1188, 1334, 1352,

1508, 1540.

SINT VINCENT, 1544—1546, 1802.

SIOEWE, 579.

SIRCHEES, 314, 489, 941, 1035, 1041,

1087, 1089, 1267, 1814.

SJIHIR, 882, 883, 902, 937, 1558.

SJIRAS, 488, 1812, 1831, 1846.

SOEKADANA, 1—5. 178, 408, 847, 848,

851, 864, 869, 870, 906, 907, 936.

SOELA, 196, 447, 519, 540, 544, 897, 1012,

1018, 1022, 1101, 1324, 1326, 1381, 1405,

1460, 1562, 1679, 1791, 1822, 1823, 1843.

SOELAMADAHA, 1115, 1567, 1823.

I
SOELANG, 1242, 1243, 1701, 1714, 1805.

i SOELOE, 756, 1670

! SOEMEDANG, 534, 537.

I

SOENDA KALAPA, 1149.

i SOENDA, Straat, 79, 240, 364, 365, 505,

616, 768, 858, 859, 862, 891, 892, 900,

1

1096, 1520, 1803.
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SOERABAJA, 74, 77, 83, 105, 138, 461,

464, 466, 468, 539, 562, 570, 608, 638,

650, 859, 882, 907, 936, 1097, 1291,

SOERATTE, 47, 68, 90, 96, 97, 242, 261,

268, 271, 272, 285, 304, 312, 313, 316,

318, 353, 358, 359, 361, 372, 401, 426,

471, 474, 475, 484, 486—488, 491, 603,

612, 615, 694, 696, 697, 749, 750, 769,

800, 830—832, 839, 847, 854, 855, 862,

863, 868, 871, 873—875, 877, 882, 883,

889, 898, 902, 903, 906, 912, 915, 917,

920, 924, 929, 932, 934, 937, 940, 942,

943, 962, 986, 991—993, 997, 1002,

1024, 1026, 1027, 1029—1033, 1035—
1037, 1040, 1041, 1049, 1051, 1066, 1069,

1087, 1089, 1095, 1130, 1188, 1189, 1196,

1198, 1199, 1208, 1211—1214, 1216,

1217, 1219, 1221, 1231, 1263, 1268, 1270,

1301—1303, 1333, 1336—1339, 1346,

1348, 1349, 1351, 1352, 1367, 1437, 1439,

1441, 1442, 1450—1452, 1456, 1466,

1469, 1470, 1472—1474, 1489, 1492—
1498, 1501, 1502, 1506, 1509, 1510, 1512,

1513, 1515—1517, 1519, 1522, 1524,

1526, 1527, 1540—1543, 1546—1549,

1551, 1554, 1556, 1663, 1682, 1683, 1685,

1686, 1688, 1777, 1803, 1812, 1814—
1816, 1819, 1822, 1824, 1826, 1827, 1830

—1832, 1834—1836, 1838, 1842, 1844,

1846, 1847, 1850, 1853—1855, 1857,

1858.

SOEWAI, 1304.

SOJA, 337, 338, 378, 382, 636, 637, 1422,

1635, 1841.

SOKOM, 450.

SOKOTRA, 847, 871, 1002, 1030.

SOLMS, 533.

SOLOR, 159, 163, 167, 168, 182, 197, 226,

227, 336, 442, 530, 552, 580, 619, 629,

866, 868, 873, 874, 877, 879, 888—890,
913, 918, 1259, 1303, 1305—1307, 1330,

1352, 1354—1357, 1359—1362, 1484,

1559, 1631, 1637, 1820, 1823, 1824, 1834,

1836, 1837, 1839, 1852.

SOMBAU, 1047.

SORINQOUW, 11.

SORISORI, 584, 1110.

SPAANSE ZEE, 1545.

SPANJE, SPANJAARDEN, 4, 18, 30, 41,

46, 82, 85, 91, 103, 104, 152, 167, 202—
204, 244—246, 251 , 303, 304, 323, 325, 333
—335, 356, 378, 417, 420, 422, 478, 514—
517, 520, 521, 523, 528, 542, 543, 549,

551, 566, 568, 581, 591, 592, 597, 605,

628, 629, 643, 652, 712, 715, 716, 718,

720, 731, 738—740, 754, 759, 760, 763,

778, 787, 789, 790, 801, 806—808, 812—
814, 817—821, 827, 848, 851, 853, 854,

860, 866, 871, 873, 875, 876, 885, 888,

895, 901, 904, 905, 908, 909, 912, 920,

921, 925, 927, 948, 954, 974, 992, 1007,

1027, 1080, 1084, 1107, 1108, 1114—
1116, 1119, 1120, 1122, 1124, 1125, 1127

—1136, 1139—1141, 1145, 1146, 1150,

1161, 1163, 1198, 1202, 1237, 1241, 1260,

1261, 1362, 1370—1376, 1380, 1395,

1398, 1399, 1401— 1403, 1426, 1486,

1533, 1553, 1560, 1563, 1565—1570, 1572

— 1576, 1578, 1579, 1594, 1665, 1667,

1673, 1676, 1677, 1680, 1713, 1741, 1765

— 1769, 1771, 1773, 1774, 1776, 1779—
1782, 1823, 1837, 1840, 1851, 1855, 1858,

1860.

SPIRITO SANTO, CABO DE, 494, 566,

567, 585, 596, 605, 785, 1856.

SU EZ, 830.

SUMATRA, 49, 70, 72, 228, 247, 351, 825,

847, 853, 858, 865, 877, 879, 882, 891,

911, 923, 926, 940, 1064, 1090, 1830,

1835, 1837, 1848, 1852.

SWALLY HOLE, 854, 1024, 1030, 1033,

1035, 1497, 1522, 1524.

SWANGI, POELAU, 1273.

T.

TA AG, 1858.

TABALOLA, 521, 904, 1369, 1380, 1563,

1573, 1664, 1672, 1772, 1775, 1851, 1855.

TACHOJA, 1243.

TADJI, 533—536, 539, 607, 610, 906.

TAFAKAN, 1714.

TAFASOHO, 254, 513, 521, 577, 873, 878,

904, 923, 1124, 1378, 1380, 1566, 156S.

1664, 1671, 1672, 1840, 1841, 1859.

TAFELBAAI, 507—510, 1471, 1802.

TAFFONGO, 1569.
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TAüALISE, 1010, 1011, 1022.

TAGIAIA, 719.

TAHANF., 1122, 1123, 1262, 1379, 1380.

TAIS, 915, 996, 1004, 1493, 1494.

TAKAU, 1207.

TAKOME, 433, 513, 736, 737, 806—808,

811, 818, 819, 859, 1114—1116, 1130,

1261, 1566—1568. 1571, 1673, 1679,

1771.

TALAGANI, 1664.

TALIABOF, 196, 432, 447, 540, 544, 580,

732. 735, 771, 863, 972, 976, 1012, 1018,

1381, 1614, 1665. 1671, 1765, 1773, 1840.

TA.MILAU, 777.

TA.WO. 1476.

TAMSOA, 1241, 1701.

TANARA. 893.

TANDJORE. 365. 747, 748, 888, 900, 1 188,

1335, 1437, 1440, 1510, 1818, 1828.

TANGOE MADRE. 477.

TARJANGE, 1440.

TATA, 938.

TATNEER, 1470.

TAUBI, 1047.

TEGAL, 649, 651—653, 914, 1856.

TEGENAPATAM, 98, 103, 228, 363, 828,

887, 896, 983, 985, 1062, 1070, 1221,

1223, 1349, 1440, 1446, 1512, 1536, 1541,

1759, 1761, 1762, 1778.

TEI SIN KIT, 1042, 1046.

TELLO, 752, 922.

TENASSERIM, 234, 241, 267, 299, 358,

1089, 1177, 1179, 1335, 1367, 1443, 1447,

1457, 1506, 1513, 1652, 1847.

TENI.MBER, 960, 1021, 1278, 1294, 1410.

TEOPAN, 1714.

TERNATE, 33, 34, 38, 131, 133, 136, 159,

174, 183, 184, 218, 241, 243—245, 254,

324, 326—328, 334, 340, 379, 381, 383,

390, 395, 432, 433, 452, 457, 504, 515,

516, 519, 541, 542, 545, 550, 552, 553, 562,

567. 572—575, 579, 584, 591, 618, 713—
718, 720, 731, 736—739. 742, 753, 756,

759, 760, 762, 763, 773, 778, 806—824,

851, 859, 863, 866, 870, 874, 876, 878,

884, 885, 889, 891, 892, 895—899, 904,

905, 907, 909, 916, 919, 920, 922, 923,

925, 927, 944, 954, 961, 963, 964, 981,

1006—1012, 1018—1023, 1055, 1081,

1084, 1096, 1101, 1103, 1106, 1107, 1113

— 1123, 1125—1127, 1129—1132, 1134,

1135, 1138—1140, 1142, 1143, 1145,

1146, 1259—1261, 1292, 1309, 1313,

1314, 1316—1318, 1321—1326, 1331,

1370—1376, 1391, 1392, 1394, 1395,

1397, 1399—1402, 1406, 1417— 1421,

1423—1425, 1459—1462, 1559—1562,

1564—1566, 1568, 1569, 1572, 1573,

1575, 1579, 1580, 1592, 1598, 1600, 1601,

1611—1613, 1615, 1617, 1620—1622,

1624, 1627, 1630—1632, 1643, 1658,

1664—1667, 1669, 1670, 1673—1677,

1679, 1680, 1765—1768, 1771— 1776,

1779—1784, 1787, 1791, 1796, 1797,

1799, 1813, 1814, 1816, 1818, 1822, 1823,

1829, 1834, 1837, 1840, 1841, 1843, 1851,

1853, 1855, 1856.

TERRA ALTA, 596.

TEXEL, 850, 858, 877, 910, 985, 1336,

1337, 1339, 1544, 1803, 1818, 1832.

THAIWAN. 908. 912, 1090, 1091. 1094.

1099, 1146, 1147, 1149, 1150, 1152—

1157, 1159, 1160, 1162, 1163, 1166, 1168.

1171—1173, 1192, 1201, 1203, 1204,

1207, 1208, 1224, 1225, 1228—1234,

1237, 1241, 1244, 1246—1249, 1402,

1579, 1644, 1645, 1677, 1680, 1687, 1690,

1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1703, 1706,

1708, 1712, 1714—1719, 1751—1756,

1821, 1824—1826, 1830, 1832, 1833,

1840, 1844, 1845, 1853, 1856—1858,

1860.

TIAL, 729.

TIDORE, 201, 230, 324. 341, 356, 433,

512—515, 517, 520. 540, 542, 543, 631,

717, 720, 739, 760, 762, 778, 806—808,

812, 817—819, 821, 824, 869, 870, 875,

885, 895, 923, 1016, 1021, 1101, 1114,

1115, 1117—1123, 1125, 1129, 1131, 1133

— 1135, 1138—1146, 1321, 1370—1372,

1378, 1379, 1390, 1392, 1393, 1395—1397,

1400—1402, 1421, 1560, 1565, 1567,

1569—1575, 1578, 1579. 1629. 1630.

1664—1667, 1670, 1671, 1673—1675,

1677—1680, 1766—1772, 1779—1782,

1822, 1823, 1851, 1855.
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TIFALOEKAN, 1714.

TIFORE, 542, 1119.

TIK'OE, 113, 223, 249, 250, 281, 364, 396

—400, 402, 479, 488, 610—616, 859, 868,

871, 877, 912, 915, 918, 922, 923, 933,

1041, 1064, 1819.

TIKOES, POELAU, 52, 657.

TIMvOR, 190, 226, 227, 293, 429, 530, 874,

879, 918, 1304, 1306, 1331, 1344, 1347,

1354, 1355, 1357, 1363, 1484, 1506, 1837^

TIOMAN, POELAU, 134, 135, 221, 1089.

TIPKEN, 535.

TIRASAN, 1243.

TIREPATOER, 1762.

TIREPOPELIER, 92—94, 96, 98, 99, 103,

228, 232, 233, 237, 238, 240, 264, 266—
269, 271, 351, 354, 356—360, 362, 369,

425, 426, 437, 470, 477, 875, 888, 896,
908, 1188.

Tl TJOE HO, 212, 213.

TJINTJOE, Zie Tsjin-tsjeoe.

TOBO, 982.

TOEBAN, 461, 464, 465.

TOEBOK, 1855.

TOEM, 1271, 1272, 1835.

TOERON, 498.

TOLOETE, 777.

TOLOKO, 714, 736

1822.

TOMABOERE, 1119.

TOMAHOE, 1620.

TOMALO, 1119, 1798.

TOMANIRA, 512.

TOMBE, Zie Toem.
TOMEAN, 1783.

TONQKAL, 170. 171.

TONKIN, 17, 503, 1163

TOOM, 456.

TOREAM, 607, 609.

TRANG, 53, 528, 658, 664,

TRANKEBAAR, 746—748, 1178,

1188, 1218, 1333—1335, 1368,

1440, 1443—1445, 1458, 1507

—1512, 1539, 1688, 1759, 1760, 1777,

1826, 1828, 1829, 1838.

TRENGGANU, 367.

TR!NKO[NO]MALE, 748, 884.

TSJAMPA,-493, 1247.

1117, 1139, 1665,

1229, 1856.

1187,

1437,

1510

TSIN-TSJEOE, 212—214, 783, 787, 789,

791, 803, 1043, 1044, 1047, 1048, 1147—
1149, 1163, 1164, 1166, 1204—1206,

1240, 1249, 1250, 1252, 1253, 1475—
1477, 1482, 1485, 1532, 1534, 1689, 1692,

1694, 1700. 1701, 1709, 1751—1753,

1756, 1821, 1845.

TURKIJE, 68, 857, 858, 915, 924, 927,

930, 939, 998, 1161, 1162. 1210, 1267,

1494, 1497, 1514, 1815, 1816, 1834, 1846,

1850.

TUTIKORIJN 1220.

TIJGERHOEK, 1097.

V.

VELORE, 240, 365, 863, 879.

VENETIË, 902, 1846.

VERELLO, Zie Berhala.

VERVERSPLAATS, 364.

VIDJAJANEGARA, 863.

VIDJAJAPATAM, 437, 468, 471—473, 476,

1453, 1505, 1537.

VISIAPOER, 95, 96, 103, 751. 862, 875,

927, 1070, 1450, 1814.

VLAARDINGEN, 1237.

VLAMINGEN, 566.

VLISSINGEN, 850.

VROUWENEILAND, 704.

w.

WAIER, 704, 705, 707, 721, 725, 726, 765,

780, 945, 947, 950, 951, 954, 955, 957,

1271, 1278, 1283, 1293, 1296, 1299, 1591,

1851.

WAIPOETIH, 571.

WAISAMA. 1007, 1012, 1022, 1618, 1619.

WAITIMA, 1619, 1639.

WAJAOEWA, 1382, 1383, 1392.

V/AKAL. 456.

WAKASIHOE, 328—330, 342, 377—379,

387, 453, 571, 888. 890, 1112, 1420.

WANKANG, 1207, 1242, 1243.

WATARA, 1453.

WAWANY, 925.

WEDI, 536.

WEST-INDIE, 874.

I
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WITTERTSEILAND, 783, 788

WORRENGAÜ, 1167.

ZEELAND. 371, 422, 430, 850, 852, 857,

1227, 1337, 1340.

ZEEPUNT, 1577.

ZEl.ANDIA, Kasteel, 1247, 1249, 1251,

1255, 1258, 1474, 1477, 1488, 1529, 1535,

1689, 1690, 1695, 1701, 1702, 1714, 1722,

1724, 1727, 1730, 1732—1735, 1741, 1743,

1745, 1748, 1759, 1804.

ZONNEÜAT, 582, 588, 946, 957.

ZUIDLAND, Zie Australië.

ZUID-OOST HAVEN, 80.

ZUIDZEE, 1245.



REGISTER DER SCHEPEN.

ABIGAEL (Engels), 1178.

AEOLUS, 31. 39, 40, 244—246, 482, 876,

901, 913. 919.

AEOLUS (Jacht), 40, 50, 63—65, 69—71,

79, 92—94, 97, 101— 103, 227, 229, 231,

232, 243, 270, 299, 852, 857, 858, 862,

863, 874.

ALKMAAR, 1815, 1857.

AMBOINA, 904, 1837, 1857.

AMBOINA (Jacht of Sloep), 448, 547, 555,

565, 577, 581, 589, 592. 620, 621, 626,

628, 721, 921, 1820, 1837.

AMSTELVEEN (Fluit), 1520.

AMSTERDAM, 133, 134, 543, 547, 549,

551, 554, 563, 577, 582, 589, 592, 596—
598, 604—606, 617, 618, 620, 622, 624,

626, 633, 635, 700, 712, 713, 719, 736,

740, 742, 755, 783, 785, 786, 791, 799,

804, 856, 857, 865, 876, 885, 889, 890,

892, 904, 909—911, 917, 918, 920, 945,

951, 953, 954, 956, 958, 959, 966, 972,

973, 976, 978, 979, 982, 1006, 1012, 1108,

1270, 1275, 1276, 1281, 1292, 1293, 1298,

1309, 1410, 1581, 1813, 1858.

AA1STERDAM (Nieuw), 877.

AMSTERDAM (Jacht Klein), 432, 548,

684, 912.

ANN, ROYAL (Engels), 827, 926, 927,

1040, 1090, 1816, 1821.

ARAKAN, 908.

AREND, ZWARTE, 871, 1307, 1414, 1427,

1459, 1561, 1563, 1568, 1570, 1571, 1573

— 1576, 1613, 1616, 1663, 1682, 1764,

1765, 1776, 1794, 1824, 1841, 1848, 1851.

AREND (Jacht), 134, 175, 250, 254, 273,

275, 281, 284, 391, 393, 541, 552—554,

562, 582, 593, 597, 598, 604, 605, 618,

620—623, 625, 632, 634, 868, 879, 886,

887, 908, -911, 913, 1812.

AREND (Jacht 'sLands-), 1113, 1116,

1136, 1137, 1144, 1263, 1369, 1396, 1398,

1401.

ARNEMUIDEN (Jacht), 1089, 1243, 1481,

1488, 1705, 1833, 1854, 1856.

ARNHEM (Jacht), 898, 1010, 1016, 1814.

ASCENSION (Engels), 871, 1815.

ATTENDANCE (Engels), 332, 339, 381,

494, 497, 502, 540, 860, 888, 902.

B.

BANDA, 79, 80, 852, 860, 894, 905.

BANDA, 1822, 1856.

BANDA (Sloep), 1459

BANTAM (Nieuw), 256—258, 322, 323,

379, 384, 491, 492, 530, 791, 793, 803,

852, 880, 886, 893, 1038, 1818, 1830.

BATAVIA, 1544, 1802, 1827.

BATAVIA (Jacht), 953, 1180, 1214, 1219,

1221, 1529, 1534, 1709, 1829.

BEE (Engels), 614, 1072.

BEER (Engels), 656, 679, 680, 747, 827,

1043, 1047, 1048, 1818.

BEER. WITTE, 79, 81, 860, 871, 877, 906,

985, 988, 993, 994, 1062, 1820.

BEER, ZWARTE, 92, 94—96, 98, 101,242,

265, 370, 372, 373, 419, 420, 423, 429—
431, 436, 438, 469, 861, 862, 887, 888

BEETS, 1544, 1545, 1777, 1778, 1802,

1847.

BERGERBOOT, 123, 126, 129, 140, 150,

152, 170, 222, 223, 342, 345, 346, 350,

514, 521, 532, 554, 580, 619—621, 629,

672, 865, 867, 870, 877, 911, 1814, 1818.

BEVERWIJK (Jacht), 1658, 1682, 1851.

BIMA (Fregat), 411, 415, 417, 448, 455,

458, 576, 586, 588, 898, 911.

BLESSING (Engels), 917, 1030, 1209,

1213, 1263, 1490, 1497, 1499, 1523, 1846.

BODE, VLIEGENDE, Zie Attendance.
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BOMMEL, 1264, 1266, 1466, 1467, 1470,

1473, 1490, 1492, 1500, 1502, 1682, 1851.

BONNIJT (Jacht), 455, 1070.

BONREMEDIE (Fregat), 1221, 1335,

1336, 1450, 1763, 1777, 1778.

BORNEO (Jacht),894, 903.

BRAK (Fregat), 1812.

BREDA, 926.

BREDAMME, 1821.

BRIEL, DEN, 904, 1099, 1100, 1103, 1104,

1110, 1112, 1136, 1259, 1270, 1275, 1276,

1278, 1282, 1285—1287, 1290—1293,

1298^ 1299, 1307, 1309, 1406, 1407, 1411,

1414, 1459, 1580, 1582, 1583, 1594, 1595,

1599, 1601, 1604, 1606, 1613, 1631, 1822,

1829, 1835, 1841, 1852.

BROACH (Fregat), 1029.

BROEKERHAVEN (Jacht), 1544, 1545,

1802.

BROUWERSHAVEN, 879, 1174, 1176,

1177, 1180, 1181, 1183—1186, 1214,

1215, 1219, 1220—1223, 1332, 1341,

1436, 1470, 1497, 1553, 1682, 1824, 1827.

BULL (Engels), 510, 656, 783, 784, 787,

791, 793, 803, 903, 916, 1038, 1039, 1042.

1059, 1817.

BUREN, 884, 1853, 1856, 1857.

CEYLON (Fregat). 342, 911.

CHARLES (Engels), 612, 875, 912.

CHINA (Jonk), 504.

CHINCHEU (Jacht), 1231, 1258, 1474,

1475, 1488, 1721, 1722, 1724, 1857.

CHRISTIAANSHAVEN (Deens), 1178,

1187, 1188, 1218, 1222, 1333, 1367, 1443,

1458, 1507, 1511.

CHRISTOPHEL (Engels), 1497.

CLOVE (Engels), 643, 653, 660, 666, 679,

871, 914.

COCHIN (Jacht), 1303, 1305, 1306, 1352,

1355, 1363.

CONCORD (Engels), 34, 179, 182, 851,

869, 870.

CONSENT (Engels), 1819.

COSTER (Engels), 1846.

DABO (Sloep), 1453.

DARLING (Engels), 1—4, 210, 847, 871,

1819.

DAVID (Jacht Kleine), 1760, 1829.

DELFT (Jacht), 508, 687—689, 700, 702—

705, 709, 723, 727, 729, 733, 734, 745,

746, 765—767, 772, 777, 779 780, 782,

853, 870, 881, 887, 888, 915, 916, 924,

925, 965, 978, 980, 982, 1071, 1076, 1813,

1818, 1857, 1860.

DELFTSHAVEN (Jacht), 892, 900, 1071,

1337, 1340, 1832, 1857.

DELPHIN (Engels), 1209.

DEVENTER, 889.

DIAMANT, 884.

DIAMOND (Engels), 612, 679—682, 826,

838, 840, 1040.

DIEMEN (Jacht), 908, 1488.

DISCOVERY (Engels), 912, 1030, 1041,

1209.

DOG (Engels), 439, 522, 532, 551, 562,

580, 598, 620, 621, 732, 734, 735, 771,

897, 964, 1044, 1053, 1080.

DOLFIJN (Jacht), 371,419—421,425,427,

429-^31, 436, 470, 479, 679—682, 847,

852, 917.

DOLFIJN (Jonk), 457, 548, 617—619, 622.

623, 625, 629, 632, 689, 895, 898.

DOMBURG (Jacht), 1474, 1475, 1704,

1705, 1751.

DORDRECHT [MAAGD VAN), 746, 749,

828, 849, 874, 885, 917, 923, 983—987,

992—994, 1210, 1266, 1267, 1337, 1471,

1815, 1824, 1844.

DRAAK, VLIEGENDE, 1336, 1337, 1340,

1345, 1348.

DRAGON (Engels), 488, 616, 745, 766,

767, 911, 912, 918, 920, 923, 1820.

DRAGONSCLAU (Engels), 610, 698, 699,

704, 731, 912.

DUIF (Jacht), 100, 227, 229, 263, 315, 318,

361, 863, 868, 882, 1814.

DUIF (Fregat), 1175, 1222, 1223, 1450,

1760.
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EAGLE (Engels), 934, 1466, 1499.

EDAM (Fluit), 890, 1107, 1168, 1224,

1237, 1247, 1509, 1520, 1521, 1536, 1580,

1582, 1599, 1601, 1604, 1605, 1609, 1610,

1652, 1657, 1658, 1662, 1696, 1829, 1838,

1848, 1851, 1854.

EENDRACHT, 257, 260, 280, 324, 336,

387, 713, 735, 737, 738, 741, 755, 756,

771, 822, 849, 868, 879, 885, 889, 890,

893, 898, 909, 914, 945, 948, 949, 956,

973, 975, 976, 978, 981, 1007, 1812—

1814, 1822,

EENDRACHT (Zuider-), 257, 852, 870,

1818, 1856.

EENHOORN, 510, 722, 857, 876, 924, 945,

953, 976, 1010, 1019, 1020, 1813, 1816,

1829.

ELISABETH (Engels), 786, 791, 793, 803,

804, 903, 919, 1039, 1061, 1090,

ENÜEL [VAN DELFT], 182, 244, 255, 257,

289, 417, 485, 496—498, 502, 504, 514,

526, 527, 674, 888, 889, 1045, 1851.

ENKHUIZEN, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 59,

62, 185, 189, 190, 193, 194, 196, 200,

202, 248, 470, 472, 473, 479, 682, 683,

686, 702, 703, 705, 709, 721, 724, 744,

748, 765, 777, 850, 856, 871, 880, 889,

897, 900, 905, 909, 918, 926, 1063, 1812,

1818, 1848, 1857,

ENKHUIZEN, (Jacht Klein), 1, 3, 64,

69, 71, 258, 381, 833, 838, 839, 847, 850,

852, 888, 906, 995.

ERASMUS (Jacht), 878, 901, 908, 1202,

1205, 1238, 1243, 1474, 1483, 1691, 1696,

1697, 1752, 1753, 1825, 1856,

ESPÉRANCE (Frans), 915.

ESPÉRANCE, PETITE (Frans), 1820.

EXCHANGE, ROYAL (Engels), 688, 689,

712, 713, 736, 833, 916, 919, 1090, 1209,

1264, 1490, 1494, 1497, 1499, 1502, 1523,

1556, 1846.

EXPEDITIE, 551, 562, 563, 566, 580, 585,

595, 596, 629, 908.

EXPEDITION (Engels), 1815,

FIRANDO (Jonk), 787, 793, 888, 926,

1038, 1039, 1042, 1059.

FORTUIN, GOEDE, 507—511, 768, 832,

833, 841, 848, 849, 903, 904, 911, 1025,

1026, 1030, 1033, 1035, 1822, 1831,

FORTUIN, GOEDE (Fregat), 696, 750,

917, 929, 1089,

FORTUIN (Jonk), 185, 189, 190, 196, 199,

501, 880, 926, 1814,

FREDERIK HENDRIK, 879, 1544, 1545,

1802, 1827,

GALJAS, 123, 124, 128, 130, 137, 146, 216,

219, 221—223, 288, 289, 296, 297, 299,

300, 307, 308, 310, 311, 491, 496, 497,

522, 643, 647, 653, 655, 661, 664, 666,

668, 676, 795, 881, 893, 911, 915, 1046,

1214, 1544, 1760—1762, 1777, 1778,

1856, 1857,

GELDERLAND, 80, 885, 909,

GLOBE (Engels), 827, 858, 914, 916, 946,

962, 1015,

GOA, 892.

GOES [der], 47, 68, 92, 93, 98, 102, 232—
234, 238, 241, 242, 263, 266—268, 355,

357, 358, 367—369, 372, 850, 854, 860,

863, 874, 896, 900, 910, 1544, 1545, 1802.

GORCUM (Fluit), 1073, 1075, 1077, 1430,

1642, 1820, 1835, 1853, 1854.

GOUDA, 889, 897, 898, 915, 923, 1093,

1095, 1820, 1822, 1834, 1851,

GRAFT, 1856,

GRAVENHAGE, 's-, 920,

GRIFFIOEN, 863, 867, 1307, 1314, 1315,

1369, 1376, 1427, 1824, 1837, 1839,

GRONINGEN, 681—684, 905, 923, 1042,

1043, 1045—1047, 1166, 1818,

GROOTENBROEK (Jacht), 1174—1176,

1178, 1180, 1183—1186, 1215, 1220,

1221. 1243, 1301—1303, 1332, 1334—

1336, 1338, 1339, 1344—1350, 1366,

1367, 1432, 1434, 1438, 1439, 1467, 1469,

1471, 1473, 1489, 1491, 1499, 1503, 1838,

1839.



1919

H.

HAAN (Fregat). 749, 1043, 1047, 1162,

1166, 1202, 1205, 1206, 1238, 1243, 1245,

1247, 1483, 1697, 1818, 1833, 1848, 1856.

HAARLEM, 412, 416, 457, 791, 793, 803,

855, 871, 908, 910, 918, 1038, 1043—

1046, 1048, 1812, 1818, 1820.

HAAS (Jacht), 422, 423, 888, 908, 1086,

1087, 1239.

HARDERWIJK, 884.

HARINÜ (Jacht), 872, 1435, 1445, 1451,

1452, 1521, 1536, 1663.

HAVIK, 1854.

HAZEW'IND, 15, 849, 869, 874, 875, 909,

910, 920.

HEART (Engels), 912, 1096, 1211, 1828.

HECTOR (Engels), 1821.

HERT, 412, 416, 457, 471, 472, 476, 610,

614, 616, 833, 850, 851, 893, 897, 899,

900, 910, 1819, 1822.

HEUSDEN, 877, 1049, 1050, 1087, 1156,

1157, 1159, 1160, 1164, 1173, 1230, 1231,

1233, 1241, 1244—1247, 1250—1252,

1258, 1475, 1481, 1483, 1691, 1753, 1755,

1814, 1815, 1824, 1825.

HEUSDEN (Jacht Klein), 1202, 1205,

1206, 1238, 1846, 1856, 1859.

HOLLANDIA, 63, 69, 73, 175, 250, 255,

339, 374, 380, 383, 387, 502, 865, 885,

895, 911, 921.

HOLLANDIA (Nieuw), 737, 871, 879, 889,

890, 910, 917, 968, 1093, 1095, 1544—

1546, 1801—1804, 1814, 1818, 1829,

1834, 1841, 1847.

HOLLANDIA ('s Lands), 1544.

HOLLANDIA (Jacht Klein), 178, 181,

305, 439, 522, 530, 639, 641, 647, 648,

676, 869, 897, 1812.

HOND, Zie Dog.

HOOP, GOEDE, 32, 786, 791, 793, 803,

848, 850, 854, 877, 890, 909, 1060, 1099,

1100, 1110, 1113, 1114, 1136, 1138, 1818.

HOOP (Jacht 's Lands), 1259, 1292, 1303

— 1307, 1352, 1559, 1631, 1632, 1643,

1681, 1779, 1824, 1834, 1837.

HOOP (Jonk), 302, 307.

HOORN (Oud), 165, 174, 175, 254, 257,

319, 322, 335, 373, 381, 392, 411, 415—

418, 545—547, 549, 551, 553, 577, 582,

588, 589, 592, 593, 597, 598, 852, 853,

874, 895, 909—911, 1836, 1851.

HOORN (Nieuw), 553, 908, 923, 1818.

HOORN, 900.

HOORN (Jacht Klein-), 917.

HOPE (Engels), 653, 660, 669, 905, 908,

915.

HOPEWELL (Engels), 1212.

I.

IBRAHIMSJAH (Indisch), 830, 1811.

J.

JAGER (Jacht), 342, 345, 348, 349, 439,

442, 684, 869, 898.

JAGER (Fregat), 422, 423, 473, 476, 875,

888, 896, 1069, 1820.

JAGER (Fregat), 1441, 1445, 1450, 1521,

1536, 1647, 1651, 1661, 1759.

JAKATRA (Jacht), 6, 11, 12, 14—17, 25

—27, 52, 55, 186, 188, 194, 198, 199, 201,

215, 216, 219, 221, 222, 247, 250, 871,

877, 881, 888, 1820.

JAMBI (Fregat), 81, 104, 860.

JAMES (Engels), 918.

JAMES, ROYAL (Engels), 653, 674, 851,

875, 900, 914, 915, 927, 1819, 1846.

JONAS (Engels), 1466, 1499, 1556, 1687,

1816.

JORTAN (Jacht), 552, 562, 576, 597, 618,

620, 621, 623, 625, 632, 679, 681—683.

KAMEEL, 903, 920, 1099, 1100, 1110,

1279, 1432, 1434—1437, 1442, 1445,

1447, 1449, 1452—1454, 1457, 1504,

1509—1511, 1514, 1520—1522, 1536,

1539—1543, 1646—1648, 1651—1653,

1660—1662, 1759, 1760, 1762, 1763,

1824, 1847, 1854.

KAMPEN, 1337, 1340, 1348.

KEDAH (Jacht), 1202.
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KEMPHAAN (Jacht), 1220, 1221, 1223,

1332, 1333, 1336, 1344, 1347, 1349—

1351, 1365, 1434, 1435, 1439, 1443, 1454,

1631, 1637, 1681, 1779, 1824.

KOPENHAGEN (Deens), 747.

LEEUW, 397.

LEEUW, GOUDEN, 228, 231, 233, 236,

240—243, 262—265, 268, 271, 286, 351,

352, 355—361, 368, 369, 372, 419, 425,

505, 507, 508, 510, 862, 863, 875, 878,

882, 887, 892, 893, 899, 923, 983, 1042

— 1044, 1267, 1857.

LEEUW, GROENE, 31, 40, 284, 322, 332,

850, 890, 893.

LEEUW MET PIJLEN, RODE, 47, 68,

244, 287—289, 334, 852, 854, 862, 869,

870, 874, 875, 878, 887, 899, 1814.

LEEUW, WITTE, 859, 863, 875, 888, 909.

LEEUW, ZWARTE, 97, 185, 188, 190,

191, 194, 195, 198, 199, 204, 208, 215,

216, 287—290, 297, 299, 300, 306, 309,

311, 407, 849, 850, 868, 870—872, 880,

881, 891, 893, 894, 911, 914, 916.

LEEUWARDEN, 883, 1827.

LEEUWIN, 882, 895, 913, 915, 918, 973,

1180, 1183, 1184, 1186, 1187, 1220, 1221,

1223, 1332, 1333, 1345, 1352, 1367, 1432,

1434, 1436—1441, 1446, 1447, 1449,

1453—1456, 1504, 1509, 1510, 1512,

1513, 1539, 1652, 1829, 1842, 1854.

LEEUWIN, 397, 885.

LEEUWIN, JONGE (Sloep), 1221, 1333,

1335.

LEIDEN, 679, 901, 908, 910, 915, 918, 920,

1087, 1829, 1854.

LIEFDE, 1860.

LION, RED (Engels), 939, 998, 1001,

1002, 1816, 1829.

LONDON (Engels), 697, 1829.

M.

MAAGD, Zie Dordrecht.

MAAN (Nieuwe), 244, 255, 258, 289, 323,

332, 333, 337, 339, 341, 379, 492, 514,

539, 541—544, 550, 580, 584, 713, 720,

737, 738, 755, 759, 760, 762, 764, 859*,

876, 903, 923, 926, 1044.

MAAN (Oude), 32, 36, 37, 39, 40, 63, 65,

68, 69, 244, 289, 851.

MAAN, HALVE (Jacht), 71—73, 81, 89,

121, 124, 126, 130, 148—152, 170, 206,

223, 850, 865.

MAASTRICHT, 908.

MACAO (Jonk), 1238, 1832.

MAKREEL, 1087, 1829.

MALABAR (Jacht), 1813.

MARGUERITE (Frans), 880, 922.

MARIA DE MEDICIS, 1848.

MARY (Engels), 1211, 1498, 1501, 1503,

1515, 1516, 1550, 1802, 1819, 1847.

MASULIPATAM (Jacht), 1062, 1088.

MAURITIUS, 237, 511, 850, 856, 868, 874,

889, 906, 1071, 1077, 1086, 1136, 1183,

1266, 1301, 1835—1837, 1840, 1852.

MAURITIUS CsLands), 1266, 1301, 1597,

1598, 1602, 1603, 1610, 1613, 1641—
1643, 1645, 1646, 1657—1659, 1765,

1779, 1794, 1795, 1838.

MAURITS (Engels), 1466.

MEDEMBLIK (Jacht), 748, 1087, 1174,

1175, 1179—1181, 1183, 1187, 1188,

1214, 1215, 1219, 1221—1223, 1332,

1341, 1349, 1436, 1438, 1613, 1641, 1643,

1659, 1779, 1814, 1829, 1832, 1847.

MIDDELBURG, 63, 65, 67, 133, 177, 222,

254, 312, 315, 318, 361, 857, 862, 872,

873, 875, 882, 883, 885, 899, 901, 909.

MIDDELBURG, 877, 894, 1087, 1095,

1545, 1836, 1837, 1852, 1856, 1860.

MIDDELBURG (Klein), 869.

MOKKA (Fregat), 940, 1029, 1040, 1100,

1104, 1105, 1109, 1112, 1259, 1291,

1292, 1307, 1327, 1423, 1426. 1618, 1631,

1790, 1822.

MONNIKENDAM (Jacht), 1111, 1270,

1272, 1275, 1277, 1279, 1289, 1300, 1307,

1327, 1331, 1369, 1376, 1381, 1393, 1395,

1401, 1404, 1663, 1667, 1669, 1825, 1839,

1852, 1858.

MONTMORENCY (Frans), 880, 922.
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MOON (Engels), 791, 793, 803, 903, 1038,

1096.

MORGENSTER, 184, 383, 432, 514. 532,

554, 580, 619, 621, 648, 649, 654, 659,

664. 665. 671, 675, 678, 825, 832, 859,

870, 906, 920, 927, 966, 972, 973, 979,

982, 1006, 1812.

MUIDEN, 783, 785, 786, 791, 798, 802,

803, 873, 878, 888, 1038, 1841.

MUIS (Fregat), 892, 986, 989, 1820.

N.

NAARDEN (Jacht), 746—748, 752, 828,

920, 1835, 1838, 1852.

NACHTEGAAL (Jacht, Deens), 1335.

NASSAU, 918, 1337, 1340, 1834, 1836.

NASSAU (Jacht), 31, 39. 40, 96, 112, 256,

258, 322, 323, 327, 339, 374, 385, 386,

388, 654, 664, 679, 684, 850, 863, 882,

886, 888, 889, 1820.

NEOAPATNAM (Jacht), 1470, 1497,

1510, 1553.

NEIRA (Jacht), 1271, 1277, 1278, 1294,

1300, 1410, 1412, 1593, 1594, 1835.

NEPTUNUS (Jacht), 32, 39, 40, 64—67,

69, 71, 73, 222, 223, 228, 231, 233, 237,

239—243, 262—267, 271, 323, 326, 332,

337, 339, 342, 359, 373, 374, 380, 386,

554, 618—621, 624, 625, 629, 632, 682,

857, 858, 865, 867, 874, 878, 884, 888,

919.

NIEUWIGHEID (Jacht), 1432, 1438, 1442,

1447, 1449, 1452, 1454.

NOORDHOLLAND, 833, 996, 1003—1005,

1025, 1026, 1028—1030, 1034, 1036,

1050, 1169, 1856.

NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM
(Portugees), 985.

NOSSA SENHORA DEL RAMEJO (Por-

tugees), 66, 67.

NOSSA SENHORA DE ROSARIO, 566.

NIJMEGEN, 913.

OLIFANT (Deens), 747.

OOSTZAAN (Jacht), 1544, 1545, 1802,

1846.

ORANJE, 265, 852, 863, 868, 872, 878, 894,

901, 927.

ORANJE, 702, 703, 705, 709, 721, 727, 733

—735, 745, 746, 765, 767, 771, 772, 1113,

1114, 1120, 1137, 1138, 1144, 1307, 1331,

1369, 1376, 1378, 1381, 1393, 1395—

1397, 1403—1405, 1563, 1573—1576,

1667, 1670—1673, 1675, 1676, 1679,

1681, 1764, 1765, 1774, 1813, 1814, 1830,

1840, 1841, 1851.

ORANJE. 1267.

ORANJE (Jonk), 1255.

ORANJEBOOM, 80, 877, 904, 932, 933,

1815, 1847, 1851, 1852.

ORPHEUS (Engels), 1040.

OSEANDER (Engels), 194, 855, 872.

OUDEWATER, 1824.

OUWERKERK (Jacht), 1201, 1202, 1244,

1830, 1833.

PALEACATTE (Fregat), 473, 749, 828,

1043, 1047, 1089, 1839, 1854.

PALSGRAVE (Engels), 791, 793, 803,

916, 1038, 1209, 1819, 1847.

PATANA, 879.

PAUW, 920
PAUW (Jacht), 57, 196.

PEGU (Fregat), 945, 960, 962, 977, 1013,

1023.

PEHU (Jonk), 1258.

PEPPERCORN (Engels), 609, 783, 785,

786, 791, 798, 803, 912, 1038, 1846.

PERA (Jacht), 735, 772, 898, 962, 968,

979, 982, 1010, 1016, 1054, 1081, 1105,

1107, 1327.

POSTPAARD, 686—688, 917, 1819, 1820

PRINS WILLEM, 850, 879, 1836.

PRINSES AMALIA, 1856.

PRINSES ROYAAL, 1858.

PROVINCIËN, 884.

PROVINCIËN, GEÜNIEERDE, 80, 81,

854, 860, 896, 901, 1851.
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PURMEREND, 1072, 1076, 1270, 1276,

1282, 1290, 1291, 1300, 1301, 1406, 1559,

1580, 1582, 1584, 1603, 1604, 1606, 1607,

1610, 1613, 1631, 1643, 1779, 1834, 1835,

1852.

REFORMATION (Engels), 912, 917, 1030.

REFUSE (Engels), 1212.

REMANI (Moors), 768.

ROEBUCK (Engels), 1097.

ROSARIO (Spaans), 514.

ROSÉ (Engels), 939.

ROTTERDAM, 32, 61, 72, 74, 237, 847,

856, 862, 874, 892, 901, 906, 1847.

RUBY (Engels) 612, 691, 713, 736, 760,

761, 1096, 1846.

s.

SAINTE CROIX, 928, 1020.

SAINT LOUIS (Frans), 264, 878, 926.

SAINT MICHEL (Frans), 435, 512, 516—
518, 540, 541, 543, 544, 550, 566—568,
580, 584, 585, 605, 626, 790, 863, 864,

878, 904, 910, 913, 923.

SALAMANDER, 1844.

SAMARITAN (Engels), 881.

SAMSON (Engels), 439, 521, 532, 641,

643, 647, 653—657, 659, 664, 665, 674,

675, 678, 768—771, 830, 862, 871, 882,

897, 902, 909, 914—916, 924, 928, 929,

932, 937, 986, 997, 1000, 1004, 1005^

1025, 1034—1037, 1043, 1047, 1051,

1811, 1812, 1832.

SAN BENTO (Portugees), 66.

SAN BUENA VENTURA (Spaans), 514,

521, 539, 543, 549, 551, 564—568, 571,

585, 617, 625, 756, 901, 907, 909.

SAN LORENZO (Portugees), 66.

SAN MICHAEL (Spaans), 91.

SANT ANTHONIO (Fregat, Portugees),

983, 988.

SANT JAGO (Portugees), 91.

SCHAGEN, 1832, 1847.

SCHIEDAM, 827, 828, 983, 985, 992, 993,
1434, 1435, 1441, 1442, 1445, 1446, 1449,

1453, 1454, 1456, 1505, 1508, 1510-^
1512, 1535, 1539—1542, 1651, 1820,

1835, 1847, 1852, 1857.

SCHOONHOVEN, 746, 920, 933 1087
1185.

SINGAPOERA (Jacht), 872, 1043, 1047.

SINGKAN (Jonk), 1238, 1240, 1248, 1249
1253.

SINT JACOB (Jacht, Deens), 1826.

SINT LAURENS (Jacht), 1075, 1089,

1813, 1820.

SINT NICOLAAS (Jacht, Spaans), 566,

928, 1043, 1047, 1259, 1292, 1303—1305,
1353, 1355, 1362— 1364, 1838, 1839.

SLOTEN (Jacht), 913, 1202, 1205, 1206,

1238, 1243, 1488, 1858.

SOERATTE (Fregat), 924, 940, 997, 1004,

1025—1027, 1029, 1033, 1035, 1104, 1108
— 1110, 1112, 1259, 1291, 1292, 1307,

1310, 1314, 1327, 1414, 1459, 1559, 1597,

1602, 1610, 1613, 1631, 1637, 1641, 1657,

1659, 1790, 1794, 1841.

SOLOMON (Engels), 52, 59, 72, 332, 855,

862, 874, 914, 922, 1819.

SPEEDWELL (Jacht, Engels), 1802.

STAR (Engels), 551, 580, 582, 598, 603,
604, 606, 687, 689, 703, 724, 727, 729,

731, 733, 734, 777, 862, 892, gis! 91 9^

1211, 1523.

STER, 39, 88, 257, 521, 532, 876, 904
SUPPLY (Engels), 946.

SWALLOW (Jacht, Engels), 1537, 1539,

1542, 1557, 1649, 1651, 1835, 1851.

SWAN (Engels), 257, 258, 322, 356, 379,

514, 516, 517, 520, 540, 541, 543, 544,

549—551, 566. 576, 580, 581, 584, 585,

605, 783, 784, 787, 788, 791, 793, 800,

801, 805, 857, 859, 871, 889, 904, 916,

918.

TAFASOHO (Fregat), 418, 447.

TAIWAN, 1856.

TERNATE, 889.

TERNATE (Jacht), Zie San Buena Ven-
tura.
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TERSCHELLING (Jacht), 1336, 1337,

1340, 1348—1351, 1433, 1440, 1445,

1446, 1450, 1504, 1508—1510, 1520, 1521,

1539, 1541, 1555, 1647, 1649, 1778.

TEXEL (Jacht), 1214, 1259, 1262, 1263,

1292, 1298, 1316, 1369, 1404, 1405, 1414,

1459, 1477, 1704, 1705, 1834, 1835, 1856.

THOLEN (Jacht) 370, 800, 860, 872, 896,

903, 906, 926, 928, 1041, 1062—1064,

1069, 1087, 1088, 1825, 1858.

THOLEN (Jacht Klein), 1038.

THOMAS (Engels), 923.

THOMASINE (Engels), 32, 850, 881.

TROUW, 257, 432, 787, 791—793, 803,

863, 889, 890, 898, 911, 917, 926, 1038,

1043, 1046, 1047, 1061.

TIJGER (Jacht), 408, 411, 413, 414, 418,

447, 448, 454, 455, 457, 890, 892, 894,

899, 913, 928.

u.

UNICORN (Engels), 372, 674, 888, 915,

1819.

UNITY (Engels), 1062, 1846.

UTRECHT, 883, 1212, 1214, 1470, 1490,

1497, 1501, 1503, 1510, 1522, 1524, 1549,

1553, 1554, 1558, 1682, 1831, 1832, 1844.

V.

VALK, 1837.

VALK (Jacht), 134, 175, 176, 223, 252,

396, 847, 859, 865, 868, 870, 874, 882,

889, 908, 909, 913, 1076, 1820.

VELSEN 1854.

VERE [der], 244, 245, 850, 861, 867, 873,

874, 878, 893, 905, 906, 911, 920.

VERE, 1813.

VIANEN, 910, 920, 1333, 1501, 1825, 1830,

1846, 1856.

VICTORIA (Jacht), 721, 727, 745, 765,

780, 921, 1043, 1047, 1837, 1856.

VLIELAND (Jacht), 1336, 1337, 1340,

1348, 1349, 1351, 1434, 1441, 1446, 1450,

1537—1539, 1647, 1654, 1838, 1846.

VLISSINGEN, 244, 287, 289, 290, 292,

307, 309, 310, 332—334, 850, 874, 881,

891, 913, 1853.

VLISSINGEN, 1852, 1854.

VLISSINGEN (Jacht of Sloep Klein),

81, 87, 122, 125, 127, 149, 150, 170,

419—421.

VOS, 385, 395, 411, 413, 417, 418, 431,

445, 447, 454, 457, 530, 563, 639, 647,

655, 656, 673, 675, 795, 856, 895.

VREDE, 985—989, 993, 994, 1062, 1087,

1158, 1159, 1162, 1163, 1189—1192,

1205, 1234, 1237, 1245, 1335, 1483, 1691,

1696, 1697, 1815, 1825, 1826, 1830, 1848.

w.

WALCHEREN, 80, 243, 259, 551, 580, 582,

595, 596, 598, 605, 618, 620, 622, 624,

626, 628, 632, 633, 635, 885, 889, 891,

895, 899, 908—910, 913, 923, 1267, 1814,

1830, 1846, 1854.

WAPEN VAN AMSTERDAM, 133, 254,

257, 322, 323, 332, 333, 383—385, 387,

388, 494, 545, 547, 549, 553, 577, 597,

618, 620, 621, 625, 626, 632, 862, 889,

890, 908, 913, 1812, 1814, 1851.

WAPEN VAN DELFT, 888, 908, 917, 962,

973, 976, 979—981, 1006, 1013, 1023,

1071—1073, 1075, 1087, 1544, 1802,

1813, 1827, 1848.

WAPEN VAN ENKHUIZEN, 898, 911,

918, 1087, 1088, 1802, 1856.

WAPEN VAN HAARLEM, Zie Haarlem.

WAPEN VAN HOORN, 1432, 1434, 1437,

1438, 1442, 1445, 1447, 1452—1454,

1457, 1505, 1509, 1535—1537, 1540,

1542, 1646, 1648, 1652, 1653, 1759—
1763, 1827, 1828.

WAPEN VAN JAKATRA, 688, 689, 702,

703, 710, 711, 721, 724, 765, 777.

WAPEN VAN ROTTERDAM, 904, 918,

1088, 1812, 1848.

WAPEN VAN ROUAAN, 908.

WAPEN VAN ZEELAND, 248, 273, 696,

825, 827, 833, 850, 857, 862, 872, 876,

882, 892, 923, 924, 929, 995, 997, 1004,

1005, 1024—1026, 1030, 1033, 1034,

1041, 1049, 1051, 1815, 1816, 1833.

WARMOND (Fluit), 1852.

WASSENAAR, 883, 1836.
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WATERHOND (Deens), 1178, 1187, 1218,

1333, 1828, 1854.

WEESP (Jacht), 768, 769, 830, 832, 915,

924, 929, 931, 937—940, 942, 997, 998,

1004, 1005, 1024, 1025, 1028, 1034—

1037, 1041, 1049, 1051, 1087, 1264, 1266,

1466, 1470, 1473, 1492, 1502, 1682, 1815,

1827, 1834, 1836,

WERVE, WATERLOSE, 1830.

WESEL, 1848.

WESTCAPPEL (Jacht), 1159, 1166, 1173,

1231, 1233, 1243, 1245, 1247, 1250—

1253, 1258, 1475, 1478, 1488, 1564, 1700,

1826.

WESTFRIESLAND, 848, 851, 856, 857,

868, 871, 881, 889, 908, 910, 912, 920,

924, 1824, 1834, 1853.

WESTZAAN (Jacht), 1544, 1545, 1802.

WHALE (Engels), 1089, 1816.

WIERINGEN (Jacht), 1337, 1340, 1348—

1351, 1365, 1435, 1839.

WILHELMUS, 1336, 1340.

WILLIAM (Engels), 1209, 1264, 1301,

1835.

WOERDEN, 887, 1075, 1154, 1158—1160,

1224, 1237, 1238, 1240, 1244—1248,

1475, 1476, 1483, 1691, 1732, 1741, 1824.

ZANDVOORT (Jacht), 906, 1854.

ZEEBURCH (Jacht), 1472, 1489, 1500,

1501, 1503, 1510, 1516, 1522, 1524, 1550,

1553, 1641, 1643, 1681, 1687, 1764, 1765,

1769, 1774—1776.

ZEEPAARD, 1264, 1265, 1301, 1470, 1497,

1510, 1682, 1824.

ZEEWOLF, 398, 399, 402, 412, 457, 643,

647—649, 653—655, 657, 664, 671, 674,

678, 702, 703, 709, 721, 745, 765, 776—
779, 877, 908, 920, 945, 953, 954, 958,

960, 962, 972, 973, 976, 978, 979, 981,

982.

ZEELAND (Oud), 6, 11, 12, 15, 16, 19,

20, 851, 858, 885, 910, 1823.

ZEELAND (Nieuw), 39, 40, 63, 69, 133,

134, 254, 476—478, 597, 712, 719, 720,

735, 737, 741, 755, 764, 771, 783, 785,

786, 791, 800, 803, 804, 868, 869, 877,

882, 883, 890, 898, 9a), 908, 909, 924,

1062, 1066, 1089, 1813, 1824, 1826, 1847,

1855.

ZEELAND (Jacht Klein), 1089.

ZELANDIA, Zie Zeeland.

ZELANDIA (Jonk), 1248, 1249.

ZIERIKZEE, 712, 713, 736, 755, 764, 822,

860, 869, 892—894, 1019, 1024, 1033,

1820, 1826, 1848, 1857.

ZON (Oude), 63, 65, 66, 196, 244, 245,

247, 288, 290, 296, 307, 308, 310, 311,

496, 553, 858, 872, 881.

ZON (Nieuwe), 244, 245.

ZON, 1856.

ZON (Kleine), 895, 908.

ZOUTELANDE (Jacht), 1544, 1545, 1802.

ZUIDHOLLAND, 833, 1025, 1026, 1031,

1033, 1270, 1277, 1281, 1285, 1289—
1291, 1300, 1301, 1307, 1310, 1406, 1520,

1606, 1815, 1819, 1830, 1831, 1845.

ZUTPHEN, 1827.



ZAAKREGISTER.

A.

AAP, 461, 465.

ACCIJNS, 1057, 1083.

ADELBORST, 513, 514, 904, 907, 913,

956, 1136, 1187, 1603, 1776, 1813, 1824,

1829, 1831, 1847, 1851—1853, 1856,

1859.

ADMIRAAL, Engelse, 688, 689, 691, 693,

713, 719, 720, 732, 755, 761, 797, 916.

ADVOCAAT, 73, 257, 356, 1814.

AGA, 769, 924, 1493, 1496.

AGEL, 15, 315, 421, 422.

AJUIN, 72, 261, 392.

ALGE, 1495.

ALUIN, 98, 204, 237, 264, 748, 829.

AMBACHTSMAN, 1328.

AMBER, 666, 1087, 1095.

AMFIOEN, 274, 751, 1141, 1445, 1495,

1591. 1

AMMUNITIE, 117, 138, 192, 203, 372,

383, 478, 494, 499, 512, 514, 539, 543—
545, 552, 586, 685, 686, 712, 719, 732,

746, 763, 785, 801, 974, 1037, 1054, 1081,

1112, 1213, 1312, 1334, 1335, 1353, 1463,

1464, 1526, 1588, 1594, 1599, 1605, 1722,

1723, 1725, 1726, 1728, 1747, 1854.

AMOK, 347, 557, 558, 608, 908, 1747.

ANACHODA, Zie Nachoda.

ANIL, Zie Indigo.

ANKER, 80, 92, 93, 101, 169, 198, 199,

228, 233, 249, 339, 355, 383, 423, 495,

505, 547, 554, 564, 581, 588, 589, 593—
595, 597, 605, 620, 621, 719, 720, 802,

864, 973, 1003, 1018, 1043—1045, 1048,

1071, 1108, 1166, 1242, 1248, 1255, 1277,

1354, 1441, 1507, 1537.

ANSJOVIS, 1776.

ARAK, 32, 40, 45, 58, 135, 140, 143, 144,

159, 160, 175, 217, 251, 273, 301, 310,

336, 341, 372, 414, 415, 471, 472, 494,

526, 549, 616, 655, 657, 708, 730, 740, 754,

755, 800, 830, 922, 949, 958, 969, 970,

972, 976, 981, 1012, 1013, 1057, 1083,

Uil, 1230, 1284, 1285, 1346, 1412, 1475,

1478, 1554, 1585, 1590—1592, 1594,

1596, 1610, 1643, 1776.

AREKA, Zie Pinang.

ARISODE, 354, 442, 1443.

ARMOZIJN, 9, 22, 264, 313, 421, 530, 755,

829, 1529.

ARMRING, 777.

ASMANI, 314, 487.

ASSEGAAI, 1528.

ASTRONOMIE, 885.

ATAP, 319, 321, 451, 551, 561, 563, 598,

711,766,899, 911, 951, 1277, 1281, 1293,

1381, 1408, 1428.

AUSTRALISCHE COMPAGNIE, 870.

AVONDMAAL, Heilig, 977.

AZIJN, 80, 429, 478, 622, 1056, 1248, 1349.

B.

BAFTA, 75, 112, 113, 116, 121, 125, 127,

172, 225, 256, 285, 305, 314, 401, 402,

487, 564, 695, 962, 1036, 1051, 1209,

1495, 1553, 1557.

BALANS, 19, 318, 632.

BALATIO, 127, 206, 237, 269, 426, 683,

1221, 1661.

BALEO, 572.

BALJUW, 850, 852, 884, 889, 890, 917.

BALK, 145, 167, 191, 196, 200, 308, 506,

530, 551, 575, 598, 735, 782, 849, 960,

974, 1056, 1058, 1084, 1085, 1108, 1111,

1364, 1381, 1393, 1428, 1643, 1645.

BALOfE], 51, 61, 82, 279, 524, 685.

BANAAN, 401.
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BANTIN, 52.

BANYAN, 938, 1037, 1041, 1197, 1199,

1200, 1546, 1812.

BARBIER, 59, 60, 69, 149, 150, 275, 442,

513, 595, 682, 893, 1238, 1814.

BARK, 8, 11, 29, 51, 59, 61, 114, 191, 198,

244, 293, 1154, 1191, 1226, 1307, 1354,

1526, 1721, 1725, 1732.

BAS, 51, 194, 294, 587, 713, 725—728,

57/, 958, 961, 973, 1018, 1054, 1377,

1378, 1390, 1400, 1401, 1671, 1769.

BATTERIJ, 950, 951, 1239, 1243.

BENDAHARA, 43, 531, 660, 854, 915.

BENZOË, 52, 57, 208, 216, 217, 231, 274,

297, 422, 523, 524, 526, 528, 532, 655,

656, 661, 669, 671, 674—677, 768, 770.

827, 829, 872, 983, 987, 991, ITOl, 1268,

1495.

BERAM, 314, 487, 564, 962, 1495.

BERl-BERI, 597, 910, 1012, 1014, 1017,

1271, 1273, 1285, 1293, 1300, 1309, 1377,

1382, 1395, 1582, 1822, 1834.

BERKELAN, OYA, Zie Phra Khlangh.

BESCHUIT, 296.

BESNIJDENIS, 560.

BETEL, 112, 240, 653.

BETHILLES, 53, 269, 442, 683, 755, 1062

—1064, 1073, 1074, 1178, 1218, 1333,

1342, 1347, 1367, 1368, 1442, 1447, 1451,

1454, 1455, 1457, 1458, 1505, 1506, 1762,

1765.

BEWINDHEBBER, 44, 95, 97, 357, 422,

841, 847, 848, 850, 855, 857, 859—861,

864—866, 876, 878—880, 886, 890, 897,

900, 901, 904, 907—910, 914, 915, 921,

924, 971, 1142, 1196, 1340, 1484, 1488,

1700, 1758, 1760, 1845, 1849, 1856.

BEZOARSTEEN, 1, 180, 686, 1087.

BIDDAG, 409.

BISSCHOP, 46.

BLIK, 487.

BODEMERIJ, 17, 211, 503 , 646, 871.

BOK, 57, 718, 769, 998, 1017, 1298, 1585,

1805.

BOLWERK, 759, 787, 1098, 1141, 1396—
1398, 1400, 1401, 1465, 1576, 1577, 1639,

1666, 1773, 1775.

BONNIET, 576, 577, 588, 909.

BOON, 40, 58, 414, 457, 494, 1179, 1278,

1294, 1346.

BORAX, 98, 169, 486, 828.

BOTER, 92, 526, 694, 1041, 1057.

BOTTELIER, 181, 354, 417, 442, 511, 554,

600, 740, 847, 869, 894, 903, 1027, 1056,

1238, 1820, 1854.

BOUGHY, Zie Bugyo.

BRAHMAAN, 1175, 1341.

BRANDER, 482, 787, 1250, 1252, 1475,

1476.

BRANDEWIJN, 554.

BROOD, 28, 494, 1439, 1642.

BUFFEL, 113, 387, 395, 753, 755, 864,

1294, 1602, 1642, 1657.

BUGYO, 1154, 1170, 1226, 1228, 1237,

1257, 1715, 1735, 1740, 1826.

BURGER, Zie Vrijbiirger.

BUSKRUIT, 37, 44, 66, 67, 77, 80, 132,

172, 197, 241, 245, 246, 259, 260, 310,

319—321, 336, 337, 360, 375, 378, 382,

383, 406, 413, 453, 471, 477, 546, 589,

593, 622, 685, 697, 703, 709, 714, 720,

728, 730, 739, 776, 782, 832, 916, 957,

962, 972, 973, 975, 981, 1054, 1056, 1067,

1068, 1083, 1111, 1136, 1184, 1200, 1312,

1331, 1349, 1358, 1364, 1393, 1409, 1499,

1503, 1522, 1561, 1568, 1576, 1577, 1592,

1602, 1643, 1647, 1657, 1658, 1761, 1792.

BIJL, 181, 557, 575, 576, 707, 722, 774,

782, 1018, 1288, 1315, 1595.

CAFFILA, 697, 750, 831, 864, 1177, 1265,

1269, 1302, 1470, 1496, 1500, 1516—
1518, 1523, 1526, 1548, 1554, 1555, 1684.

CALAMBA, 15.

CANEKIN, 110, 112, 113, 116, 121, 172,

179, 256, 314, 487, 564, 962, 1051, 1495.

CANGAN, 286, 309, 314, 346, 435, 442,

644, 683, 1028, 1039, 1044, 1064, 1149,

1242, 1479, 1574, 1582, 1591, 1606, 1714,

1776.

CARICAN, 179, 249, 683.

CASSE, 53, 234, 238, 286, 486, 528, 667,

719, 755, 935, 1064, 1217.

CATECHISMUS, 886.
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CEMENT, 565, 577, 582, 593, 1124, 1262,

1405, 1638.

CHANENI, 95, 564, 1063, 1137, 1217, 1344,

1506, 1582, 1607, 1762.

CHELLA, 110, 269, 314, 683, 1177, 1217,

1448, 1505, 1661.

CHINDE, 127, 206, 249, 536, 667, 1368,

1505.

CHIRURGIJN, 391, 406, 417, 560, 893,

1055, 1057, 1082.

CHRISTENEN, 11, 100, 150, 205, 235, 272,

330, 335, 337, 355, 366, 446, 477, 451—
453, 497, 501, 502, 569, 579, 634, 635,

637, 715, 731, 759, 763, 813, 814, 817,

848, 872, 895, 903, 939, 941, 952, 977,

1060, 1079, 1084, 1166, 1181, 1190, 1269,

1286, 1321, 1355, 1356, 1371, 1374, 1375,

1386, 1389, 1426, 1566, 1567, 1575, 1606,

1615, 1675, 1725, 1788. 1823, 1824.

CISTERNE, 163, 593, 867, 1124, 1405.

COCOSNOOT, 58, 164, 825, 1381, 1447,

1511, 1597.

— OLIE, 57, 531, 1594, 1788.

— PALM, 836, 949. 969, 1012, 1017, 1246,

1282—1284, 1330, 1384, 1390, 1412,

1585, 1587, 1595.

CONBON, 1147—1149, 1204, 1207, 1241,

1242, 1253, 1481, 1482, 1486, 1534, 1695,

1825, 1833.

CONFITUUR, 732.

CORRECORRE, Zie Korakora.

COTWAL, 1214, 1217, 1648, 1649.

CURCUMA, 57.

DAAWR, 58, 856.

DAMAST, 98, 120, 190, 274, 421, 564,

1087, 1093, 1095, 1098, 1487, 1529.

DAS, 508, 510.

DEKEN, 420, 1175.

DEMANG, 536.

DEWA AGOENG, 895.

DIAMANT, 1, 4, 95, 96, 178—181, 284,

317, 408, 470, 660, 748, 750, 829, 847,

862, 869, 870, 936, 986, 993, 1065, 1066,

1087, 1095, 1178, 1184, 1189, 1218, 1346,

1403, 1447, 1512, 1537, 1540, 1761, 1778.

DJOGOEGOE, 434, 897, 1 1 17, 1 1 19—1 121,

1125, 1126, 1128, 1130—1133, 1138, 1139,

1141, 1370, 1373, 1375, 1380, 1382—

1384, 1566, 1671.

DOEKEN, 46, 56, 59, 72, 96, 241, 267,

268, 299, 313, 314, 354, 486, 487, 489,

667, 1178, 1218, 1312, 1322, 1368, 1455

— 1457, 1507, 1628, 1789, 1793.

DÜNGERY, 53, 385, 1177, 1344, 1347,

1448, 1451.

DOTIA, 486, 1209, 1495.

DRAGAAI, 285, 354, 666, 667, 755.

DRAKENBLOED, 178, 180, 206, 274, 408.

DRUIF, 1152.

DUIF, 1056.

EBBENHOUT, 80, 194, 200.

EEND, 262, 639, 763.

EMBALOU, Zie gom.

EQUIPAGEMEESTER, 860, 871, 892,

1354, 1596, 1851.

ERWT, 58.

FIDALGO, 1648.

FIRMAN, 234, 315, 317, 424, 427, 428,

436—438, 469, 472, 490, 697, 875, 883,

897, 930, 939, 984, 1001, 1003, 1032,

1210, 1269, 1518, 1556, 1662, 1687, 1816.

FISCAAL, 516, 603, 739, 758, 759, 855,

859, 869, 870, 903, 916, 920, 1083, 1143,

1584, 1618, 1670, 1776, 1797, 1813, 1814,

1835, 1840, 1841, 1853.

FLUIT[SCHIP], 796, 1071, 1072, 1075,

1076, 1111, 1158, 1159, 1168, 1192, 1245,

1445, 1466, 1508, 1544, 1545, 1595, 1599,

1601, 1604, 1605, 1609, 1610.

FLUWEEL, 62, 120, 122, 155, 313, 421,

479, 564, 719, 829.

FOELIE, 53, 94, 159, 167, 168, 176, 339,

355, 366, 372, 380, 421, 448, 474, 547,

578, 582, 591, 593, 598, 599, 603—605,

617, 624, 702, 707, 721, 744—746, 748,

754, 770, 776, 779, 780, 829, 935, 945,

949, 950, 953, 960, 969, 976, 1001, 1084,
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1087, 1095, 1174—1176, 1181, 1183,
|

1194, 1196, 1209, 1268, 1276, 1291, 1297,

1299, 1301, 1341, 1344, 1368, 1407, 1443,

1495, 1504, 1521, 1539, 1546, 1584, 1585,

1587, 1591— 1593, 1600, 1604, 1605,

1609, 1684, 1693, 1761.

FREGAT, 61, 76—78, 81, 82, 84—86, 89,

104, 107, 109, 110, 118, 123, 125, 127—
130, 138, 141, 144—146, 148, 150, 157,

163, 166, 168, 170, 171, 207, 254, 264,

288, 303, 305, 324, 333, 345, 348, 355,

358, 398, 412—414, 420, 422, 423, 427,

429, 440, 447, 448, 455, 470, 473—475,

478, 520, 528, 535, 548, 576—578, 583,

587, 588, 591, 592, 612, 616, 617, 631,

664, 680, 685, 689, 695, 697, 698, 747,

754, 785, 786, 789, 790, 795, 799, 801—
805. 819, 828, 854, 870, 932, 940, 942,

983, 992, 993, 998, 1028, 1076, 1078,

1116, 1120, 1166, 1168, 1221, 1277, 1304,

1305, 1334, 1336, 1351, 1354, 1357—
1360, 1363, 1364, 1440, 1451, 1494, 1511,

1523, 1526, 1542, 1543, 1563, 1591, 1592,

1594, 1599, 1600, 1605, 1610, 1618, 1638,

1642, 1651, 1652, 1661, 1664, 1673, 1761,

1794, 1798, 1800.

FUST, 43, 46, 82, 86, 91, 123, 206, 207,

232, 244, 279, 357, 369, 371, 471, 479,

583, 680, 832, 854, 1440, 1508.

GABArGABA, 563, 908. 1795.

ÜADJAH, PENGHOELOE, 682.

GALEI, 42, 45, 47, 82, 85, 86, 91, 97, 150,

151, 174, 244, 245, 280, 303, 304, 471,

482, 514, 515, 520, 521, 523, 529, 540—
543, 549—551, 558, 563, 568, 576—578,

580, 581, 583, 592, 593, 604, 605, 611,

613, 620, 626, 628, 629, 631, 637, 639,

669, 702, 703, 709, 711, 754, 765, 782,

783, 785, 787, 799, 804, 819, 946, 948,

949, 958, 1019, 1052, 1077, 1078, 1084,

1202, 1241, 1242, 1260, 1361, 1369, 1398,

1484, 1486, 1563, 1579, 1673, 1845.

GALJAS, 342, 346, 522, 523, 531, 660.

GALJOEN, 64, 66—68, 72, 73, 82, 85—87,
174, 231, 247, 303, 305, 340, 471, 697,

750, 751, 832, 838, 854, 857, 1002, 1003,

1031, 1160, 1163, 1210, 1241, 1242, 1255,

1352, 1501, 1511, 1523, 1526, 1556, 1685,

1812, 1846.

GALJOOT, 66, 68, 69, 123, 127, 137, 233,

288, 304, 305, 371, 422, 429, 430, 468,

470, 471, 502, 749, 994, 1159, 1163, 1166,

1167, 1189, 1190, 1192, 1229, 1243, 1486,

1648.

GANS, 262, 1805.

GAREN, 79, 95^ 232, 261, 269, 351, 353,

371, 421, 430, 468, 471, 476, 1018, 1095,

1176, 1180, 1215, 1217, 1220, 1223, 1267,

1302, 1332, 1333, 1341, 1342, 1345, 1346,

1366, 1367, 1438, 1447, 1455, 1505, 1535,

1553, 1556, 1683.

GEMBER, 20, 21, 190, 201, 292, 295, 503,

649, 671—673, 849, 1093, 1149, 1479,

1480, 1691, 1693, 1694, 1702.

GENESIS, 873.

GENTIVES, 315, 356, 425, 468, 477, 883,

887, 984, 1066, 1188, 1222, 1346, 1443,

1511, 1539.

GERST, 28.

GESCHUT, 9, 10, 12, 44, 47, 65, 101, 117,

138, 173, 203, 204, 207, 334, 355, 383,

406, 604, 670, 686, 712, 714, 747, 748,

759, 760, 801, 864, 871, 897, 939, 958,

973, 976, 979, 981, 1003, 1006, 1016,

1045, 1067, 1072, 1075, 1112, 1122, 1141,

1221, 1277, 1335, 1353, 1354, 1359, 1369,

1379, 1381, 1385, 1441, 1486, 1507, 1561,

1576, 1577, 1594, 1605, 1773, 1803, 1840,

1841.

GILALO, 1771—1773.

GILEM, 1479, 1694.

GINGAM, 99, 234, 368, 420, 1063, 1178.

GLOBE, 202.

GOBAR, 237, 286, 354, 1064, 1074, 1177.

QOEGOE, Zie Djogoegoe.

GOELONG, 93, 94, 96, 98, 103, 121, 179,

181, 237, 238, 242, 262, 263, 267—269,

274, 286, 305, 351, 354, 362, 425, 430,

473, 477, 682, 683, 1073, 1368, 1438,

1443.

GOM, 318, 524, 526, 655, 656, 770, 1222,

1473.

GORAP, 47, 1433, 1619.
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GOROE, 127.

GOTEI-INU, 115, 145, 154, 369, 1166,

1255.

ÜÜUD, 15, 44, 58, 61, 100, 113, 169, 178,

180. 186, 208, 213, 224, 234, 236, 237,

243, 247, 262, 268, 271, 278, 291, 297,

321, 359, 383, 400, 415, 422, 523, 528,

531, 611, 614, 621, 657, 664, 666, 671,

676, 686, 762, 793, 806, 830, 876, 938,

985, 093, 1016, 1021, 1087, 1088, 1101,

1162, 1176, 1185, 1191, 1215, 1216, 1278,

1304, 1342, 1348, 1355, 1368, 1402, 1441,

1443, 1486, 1499, 1506—1508, 1528,

1529, 1537, 1539, 1572, 1612, 1649, 1652,

1654, 1762, 1795.

GOUDDRAAD, 127, 475, 616, 935, 1504,

1521, 1651.

GOUDLEER, 1162.

GREIN, 9, 22, 1161, 1162, 1229, 1230.

ÜROOTMOGOL, 236, 316, 317, 423, 749,

829, 831, 875, 883, 902, 918, 930, 938,

986, 991, 1066, 1070, 1210, 1216, 1302,

1450, 1457, 1506, 1540, 1811, 1831, 1834,

1850.

GRUTTEN, 28.

H.

HAITO, 1241, 1833.

HARNAS, 267, 341, 1804.

HARPUIS, 29, 58, 192, 502, 530.

HEIDEN, 209. 233, 235, 554, 579, 772, 909,

1070. 1187, 1436, 1439, 1510, 1539, 1552,

1575, 1639, 1786, 1804, 1829.

HENNEP, 502, 1852.

HERT, 608, 652.

HERTEVEL, 7, 9, 53, 54, 209—211, 677,

795, 873, 1060, 1156, 1159, 1246, 1268,

1483, 1714.

HINDOE, 935, 1812.

HOEKOEM, 154, 866, 1119, 1127, 1573,

1579, 1769, 1823.

HOND, 754, 1165, 1231.

HONGERSNOOD, 1669.

HONGI, 433, 542, 543, 571, 578, 772, 777,

907, 965, 1022, 1138, 1262, 1373, 1379,

1390—1392, 1672, 1770.

HOOFDGELD, 970.

HOORN, 1.

HOORNBEEST, 166, 621, 730, 1291, 1297,

1559.

HORLOGE, 545, 568, 732, 1018.

HOSPITAAL, Zie Ziekenhuis.

INDIGO, 80, 94, 96, 99, 228, 229, 232,

237, 265, 269, 271, 314, 315, 351—353,

357, 360, 368, 371, 420, 430, 473, 486,

488, 489, 828, 862, 887, 902, 931, 937,

941, 1025, 1028, 1034, 1035, 1041, 1050,

1051, 1087, 1089, 1195, 1199, 1209, 1220,

1265—1267, 1302, 1333, 1345, 1366,

1367, 1438, 1439, 1447, 1455, 1473, 1507,

1516, 1547, 1548, 1552, 1553, 1556, 1684,

1759, 1815, 1828.

INKT, 100, 173, 178, 257, 318, 632, 1018.

ISLAM, 899, 922.

IVOOR, Zie Olifantstand.

J.

JEZUÏET, 142, 1115.

JONK, 7—9, 13—18, 27, 32, 33, 46, 48—
50, 52—54, 56—59, 61, 69, 71—73, 75,

77, 82, 89, 90, 102, 112, 113, 117, 125,

131, 132, 137—139, 143, 148—151, 163,

164, 168, 172, 185—191, 196, 198, 199,

201, 203, 204, 206, 207, 210—212, 216,

217, 219, 220, 223, 224, 244—250, 252,

261, 273, 275—277, 280, 282, 283, 286—
291, 294, 297—299, 304—306, 323, 324,

326, 327, 331, 333, 334, 344, 345, 350,

373, 374, 379—381, 389, 390, 393, 399,

402, 403, 411, 412, 415, 417, 418, 438,

440—444, 447, 448, 450, 451, 454, 455,

457, 492—496, 499—504, 514, 523—525,

528—531, 533, 534, 536, 537, 539, 540,

543, 547, 548, 550, 552, 555, 559, 562,

570, 575, 577, 580, 581, 583, 584, 588,

589, 595—597, 604, 617—619, 621, 623—
627, 629, 635, 636, 639, 644, 645, 650,

654, 656—658, 660—663, 666, 669, 672

—674, 677, 680, 681, 685, 689, 754, 768,

772, 774, 775, 783—791, 793—796, 799

—801 , 804, 829, 838, 848, 852, 855, 856,
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858, 861, 865, 871, 877, 880, 888, 901,

905, 910, 943, 944, 953, 960, 962, 963,

971, 978, 979, 1039, 1045, 1047, 1048,

1060, 1074—1076, 1083, 1089—1091,

1096, 1097, 1102, 1104—1106, 1108,

1109, 1147—1149, 1151, 1152, 1155—
1158, 1163, 1164, 1166, 1168, 1173, 1191,

1201, 1204—1207, 1229, 1231— 1234,

1238, 1241, 1242, 1247—1256, 1258,

1274, 1277, 1279, 1292, 1305, 1311—
1314, 1322, 1323, 1363, 1381, 1395, 1402,

1403, 1423, 1425, 1474—1477, 1479—
1481, 1485, 1486, 1530, 1532, 1534, 1535,

1590, 1593, 1594, 1599, 1600, 1602, 1605,

1610, 1611, 1618, 1619, 1631, 1643, 1664,

1670, 1673, 1677, 1691, 1693, 1695, 1696,

1700—1702, 1705, 1707, 1710, 1713,

1716, 1720—1726, 1729, 1735, 1736,

1748, 1751— 1753, 1755, 1771, 1790,

1821, 1824—1826, 1830, 1833, 1837,

1858, 1859.

JUWEEL, 103, 653, 1547, 1797.

JUWELIER, 848, 855, 862, 891, 1547.

KAAG, 729, 734, 774, 775, 954, 972, 973,

1011, 1022.

KAFFER, 565, 583, 601, 602, 1166, 1361,

1456, 1674.

KALK, 161, 235, 259, 261, 322, 337, 561,

577, 618, 631, 738, 739, 950, 951, 964,

1008, 1111, 1123, 1262. 1279, 1280, 1293,

1360, 1405, 1408, 1409, 1428, 1587—

1590, 1667, 1669, 1708, 1773, 1775.

KALKOVEN, 161, 165, 321, 389, 561,

619, 631, 704, 708, 709, 737, 961, 1110,

1328, 1379—1381, 1405, 1408, 1428,

1429, 1588, 1590, 1638, 1667, 1669.

KAMEEL, 1195, 1214, 1302, 1517.

KAMELOTTEN, 218, 313, 1162.

KAMFER, 9, 19, 98, 190, 199, 292, 399,

496, 498, 503, 770, 800, 987, 1162, 1163,

1247, 1530, 1691, 1761.

KANEEL, 15, 422, 423, 468, 471, 476,

1162, 1222.

KAPER, 884, 1854.

KAPITAN- LAUT, 896, 1114, 1120, 1126,

1139, 1140, 1143, 1370, 1376, 1382, 1391,

1465, 1559—1562, 1566, 1567, 1570, 1578,

1579, 1611, 1613, 1614, 1616, 1617, 1619.

1620, 1622, 1624, 1625, 1627, 1629, 1631,

1645, 1681, 1766, 1768—1770, 1783,

1784, 1787, 1788, 1790, 1798, 1799.

KAPITAN MOR, 76, 78, 85, 92, 106, 120,

137—143, 145, 146, 170, 171, 277—280,

283, 285, 344, 346—349, 480, 537, 638,

859, 926, 935, 936, 1431, 1465.

KARAVAAN, Zie Caffila.

KARDEMOM, 279, 524, 676.

KARTOUW, 101, 198, 549, 871, 980, 1075,

1372.

KATOEN, 274, 443, 1176, 1180, 1186,

1215, 1217, 1220, 1223, 1267, 1302, 1312,

1332, 1333, 1341, 1342, 1345, 1346, 1366,

1367, 1438, 1447, 1448, 1455, 1490, 1495,

1505, 1523, 1535, 1553, 1556.

KERK, 260, 335, 453, 456, 579, 598, 732,

952, 953, 961, 1143, 1171, 1235, 1328,

1395, 1403, 1428, 1429. 1478, 1585, 1588,

1589, 1638, 1795, 1840.

KERKERAAD, 1404, 1800.

KHAN KHANAN, 489, 490, 883, 902.

KIMELAHA, 379, 381, 552, 556, 572—574,

578, 585, 730, 851, 899, 1100—1106,

1109, 1119, 1370, 1418, 1571, 1572, 1613,

1620, 1621, 1675, 1680, 1770, 1771, 1783,

1799, 1823.

KLATERGOUD, 527.

KLEDEN, 53, 56, 60, 62, 70, 71, 84, 88,

90, 92, 96, 97, 110—114, 118, 120, 121,

123—127, 130—133, 135, 136, 162—164,

167, 168, 175, 176, 180, 181, 184, 186,

205, 206, 216, 220, 223, 225, 229 230,

233, 236—238, 240, 241, 249, 250, 255,

256, 261, 264, 266—268, 270—272, 274,

277, 281—283, 285, 298, 299, 304, 325

—328, 340, 345, 354, 362, 371, 390, 398

—400, 402, 403, 405, 422, 425, 430, 432,

434, 435, 439, 442, 457, 473, 476, 477,

479, 486, 487, 518, 526, 528, 538, 544,

545, 549, 564, 570, 573, 590, 603, 608, 610,

615, 616, 637, 664. 666—668, 676, 677,

680, 682—684, 695, 699, 732, 740, 748,

755—757, 761, 762, 766, 772, 778, 782,

799, 800, 828, 854, 893, 933, 934, 937,
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941, 953, 959, 960, 962—965, 969, 970,

976, 977, 981, 983, 986—988, 1007, 1014,

1017, 1025, 1027, 1028, 1034—1036,

1041, 1050, 1051, 1056, 1058, 1063, 1065,

1066, 1068—1070, 1072—1074, 1078,

1082, 1084, 1088, 1090, 1096, 1104, 1107,

1109, 1114, 1122, 1135, 1138, 1144, 1145,

1175, 1177, 1178, 1180, 1182—1186,

1188, 1189. 1196, 1199, 1209, 1217, 1221,

1222, 1266—1268, 1306, 1310, 1312,

1322, 1323. 1332, 1333, 1341, 1344, 1347,

1349, 1357, 1395, 1419, 1424, 1434, 1440,

1442, 1443, 1449, 1450, 1453, 1458, 1470,

1473, 1495, 1500, 1506, 1511, 1512, 1516,

1519, 1524, 1535—1537, 1541, 1542,

1551. 1553, 1557, 1558, 1568, 1574, 1582,

1584, 1586, 1587, 1590, 1592—1594,

1596, 1610, I6I5. 1616, 1618, 1619, 1634,

1636, 1644, 1647, 1648, 1650, 1652, 1661,

1664, 1678, 1683, 1684, 1686, 1771, 1773,

1774. 1778, 1786, 1789, 1790, 1793, 1799.

KLEDING, 966, 1053, 1063, 1080, 1084,

1153, 1191, 1323, 1358, 1586, 1603, 1604,

1612, 1707, 1708, 1792.

KLFI, 955, 1281.

KLINKER, 1124, 1136, 1223, 1405, 1602,

1642, 1657.

KLOOSTER, 804, 1226.

KOE, 57, 387, 415, 451, 1493, 1642, 1643,

1666. 1805.

KOETEWAAL, Zie Cotwal.

KOETS, 1150.

KOFFIE. 1495.

KOGEL. 198, 347, 478, 782, 1010, 1056,

1099, 1136, 1577.

KOLEN, 387, 454, 632, 732. 771. 1018,

1111. 1136. 1602, 1642, 1657.

KOMEET, 398.

KOMPAS. 210, 1018.

KOPER, 12, 18—20, 22, 51, 57, 194, 211,

217, 238, 271, 321. 384, 423, 496, 503,

800, 1039, 1087, 1161— 1163, 1174, 1176,

1183, 1189, 1191, 1192, 1229, 1237, 1278,

1344, 1463, 1502, 1504, 1511, 1521, 1522,

1530, 1540, 1651, 1691, 1718, 1719, 1761.

KOPERGELD, 331, 332, 455, 549, 732,

779, 970.

KORAAL, 1280, 1760.

KORAKORA, 33, 34, 153, 164, 243, 254,

329, 340, 374, 380, 381, 386, 416, 432,

450, 452, 458, 514, 540, 542, 543, 571—
576, 580, 582, 587, 594, 604, 702, 715,

718, 728, 735, 772, 773, 809, 897, 948,

956, 973, 975, 981. 982, 1006, 1(X>7, 1010,

1011, 1017, 1018, 1021, 1022, 1054, 1057,

1081, 1100, 1101, 1112, 1114, 1117—

1119, 1122, 1129, 1138, 1139, 1261, 1273

—1276, 1278, 1294, 1299, 1308, 1309,

1312, 1316, 1321, 1324, 1359, 1373, 1374,

1377—1379, 1382, 1383, 1391—1393,

1396, 1423, 1424, 1459, 1460, 1464, 1560,

1579, 1592, 1600—1602, 1615, 1616,

1618, 1620, 1621, 1623, 1625, 1626, 1636,

1637, 1664, 1668, 1671, 1674, 1675, 1766,

1769—1771, 1773, 1783, 1790, 1796,

1798, 1816, 1822.

KRAAK, 7, 8, 10, 55, 64, 68, 74, 134, 185,

190, 193, 198, 199, 201, 215, 216, 218,

219, 222, 288, 290, 300, 301, 307—310,

802, 826, 834—840. 868. 904, 926, 995,

1002. 1003. 1025, 1028, 1031, 1034, 1050,

1088, 1501, 1511, 1523, 1540.

KRAAL, 97, 425, 666, 695, 780, 1017, 1 167,

1264.

KRANKBEZOEKER. Zie Ziekentrooster.

KRIS. 144. 558. 583, 602, 608, 1315.

KRUIDNAGEL, 10, 33—35, 40, 53, 94,

133, 136, 172, 175, 176, 183, 201, 230,

231, 237, 251—255, 257, 260, 261, 263,

268, 271, 310. 313, 324—331, 339, 340,

342, 359, 366. 373, 380, 386, 388—391,

394, 395, 412, 415, 421, 422, 428, 431,

432^35. 447, 448, 453, 454, 457,

474, 476, 478, 479, 508, 509, 518—520,

527, 541, 545, 552, 555, 559, 561, 567,

570, 571, 577, 603, 604, 618, 620, 622,

624, 626, 631, 632, 635, 646, 663, 689,

714, 715, 717, 720, 738, 739, 741, 748,

754—756, 761, 770, 774—777, 779, 806

—808, 810—812, 815, 816, 818—822,

829, 875, 935, 944, 945, 961—963, 966,

968, 978—980, 1013, 1015, 1023, 1025,

1036, 1051, 1054, 1055, 1081, 1082, 1088,

1091, 1094, 1096, 1097, 1099—1109,

1112, 1114, 1121—1124, 1129, 1133

—1138, 1142, 1146, 1160, 1174—1178,
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1183, 1194, 1200, 1201, 1209, 1215, 1230,

1263, 1264, 1266, 1268, 1310—1315,

1317, 1319, 1320, 1322, 1323, 1325—

1328, 1330, 1331, 1333, 1344, 1352, 1367,

1368, 1376, 1379—1381, 1393, 1394,

1399, 1401, 1405, 1406, 1415, 1417, 1419,

1421— 1423, 1425, 1426, 1436, 1439,

1443, 1456, 1473, 1494, 1495, 1507, 1508,

1534, 1539, 1546, 1559, 1561—1569,

1571—1575, 1578, 1579, 1592, 1594,

1599, 1600, 1617, 1618, 1622, 1624, 1627

— 1629, 1634, 1638, 1643, 1645, 1669,

1671, 1672, 1675, 1676, 1678, 1681, 1683,

1684, 1761, 1769, 1773—1776, 1780,

1782—1784, 1786—1791, 1793, 1794,

1798—1800, 1802.

KRUIT, Zie Buskruit.

KRUITMOLEN, 132, 197, 262, 387, 413,

454, 477, 561, 632, 971, 974, 1428, 1677.

KUIPER, 1732, 1820.

KWARTODIENST, 331, 378, 885.

KWIKZILVER, 231, 1161, 1162, 1174—
1176, 1231, 1341, 1345, 1348, 1366, 1441,

1442, 1448, 1457, 1505, 1510, 1540, 1547,

1653, 1760.

LAKEN, 12, 80, 98, 120, 121, 213, 218, 238,

268, 284, 305, 309, 310, 313, 362, 425,

488, 529, 637, 644, 653, 655, 660, 665,

668, 675, 746, 755, 798, 804, 935, 985,

1060, 1065, 1161, 1168, 1174—1176,

1183, 1215, 1229, 1245, 1342, 1345, 1366,

1403, 1441, 1448, 1457, 1490, 1505, 1508,

1529, 1547, 1562, 1690, 1691, 1694, 1719.

LAK(WERK), 27, 195, 295, 310, 487.

LANDRAAD, 1307, 1310, 1321, 1325, 1422,

1463, 1623, 1632, 1787, 1788.

LASKAREN, 47, 523, 830, 854, 948, 1443.

LICENTMEESTER, 873.

LINNEN, 528, 667, 668, 683, 828, 1055—
1057, 1064, 1159, 1454, 1505, 1506, 1596,

1661.

LOGE, 964, 997, 999, 1001, 1002, 1007,

1025, 1100, 1168, 1170, 1189, 1197, 1227,

1243, 1367, 1484, 1499, 1588, 1589, 1619,

1623, 1718, 1719, 1731, 1732, 1748, 1814,

1818.

LOJANG, 179.

LONT, 37, 166, 513, 533, 540, 702, 709,

782, 981, 1010, 1018, 1056, 1223, 1393,

1435, 1561, 1597, 1792.

LOOD, 9, 10, 12, 37, 77, 179, 186, 187, 198,

219, 242, 267, 294, 310, 378, 382, 419,

474, 476, 503, 527, 660, 697, 714, 755,

776, 785, 799, 849, 1136, 1176, 1247,

1268, 1333, 1358, 1441, 1445, 1505, 1568,

1592, 1792.

LOODS, 56, 679.

LOOK, 72, 261, 392.

LIJFEIGENEN, Zie Slaven.

LIJNBAAN, 502.

LIJNWAAD, 10, 12, 53, 56, 62, 95, 99,

101, 190, 215, 218, 232, 237, 267, 309,

351, 357, 360, 371, 420, 430, 473, 489,

527, 528, 654, 828, 934, 1028, 1042, 1070,

1089, 1160, 1176—1178, 1180, 1186,

1187, 1215, 1217, 1218, 1220, 1332, 1333,

1337, 1345—1347, 1350, 1365—1368,

1437, 1442, 1443, 1447, 1455, 1457, 1506,

1509, 1514, 1553, 1651, 1656, 1683, 1762.

M.

MACIS, Zie Foelie.

MADJELISKAN, 249, 877.

MAGELLAANSE COMPAGNIE, 328, 383,

416, 772, 884, 885, 1312, 1331, 1416,

1427.

— VLOOT, 132.

MAHARADJA, SRI, 43.

MAKELAAR, 670, 674, 757, 770, 861, 865,

1843.

MANDARIJN, 1147, 1241, 1242, 1244,

1249, 1477, 1710, 1821, 1826, 1833, 1849.

MANDSJOES, 1826.

MARDIjKERS, 159, 167, 340, 382, 432,

433, 512, 513, 540, 542, 547, 569, 579,

586, 587, 594, 693, 704, 706, 712, 716,

717, 724, 742, 761, 764, 811—813, 867,

1054, 1058, 1084, 1091, 1114, 1116, 1130,

1137, 1261, 1286, 1305, 1355, 1361, 1372,

1374, 1378, 1380, 1383, 1385, 1386, 1388,

1397, 1398, 1400, 1401, 1411, 1422, 1423,

1575, 1576, 1595, 1601, 1602, 1624, 1637,

1666, 1673, 1765, 1771, 1842.
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AURINJO, 335, 575, 886, 1091, 1114, 1314,

1374, 1395, 1398, 1403, 1636, 1840.

MARTAVAAN, 92, 170, 861, 1583.

MATAFÜNS, 269, 683, 1064, 1074, 1177,

1217, 1341, 1347, 1448, 1505, 1661.

AÏEDICAMENTEN, 632, 785, 1275, 1792.

MEEKRAP, 197.

MEEL, 28, 799.

MESTIES, 182, 875, 1033, 1166, 1329,

1353, 1373, 1677.

METSELAAR, 163, 659, 960, 1110, 1243,

1280, 1405, 1409, 1428, 1577, 1732, 1773.

MINERALEN, 554.

MINGDYNASTIE, 1826.

MIRDJOEMLA, 1506, 1827, 1828, 1843.

MOERl, 683, 828, 1073, 1074, 1333, 1443,

1447, 1505, 1510, 1651.

MOESON, 35, 50, 51, 54, 55, 69, 103, 119,

122, 139, 149, 161, 163, 165, 171, 183,

192, 206, 216, 231, 248, 266, 268, 302,

303, 321, 329, 334, 336, 342, 351, 355,

358, 371, 376, 379, 381, 384, 386, 398,

407, 413, 416, 417, 430, 433, 470, 477,

502, 519, 522, 529, 539, 543, 554, 559,

562, 565, 570, 580, 583, 586, 587, 592,

593, 596, 599, 611, 635, 636, 647—649,

654, 658, 664, 671—673, 675, 677, 681,

682, 685, 691, 695, 699, 702, 705, 706,

712, 715, 717, 721, 733, 734, 741, 745,

770—772, 789—791, 794, 796, 834, 835,

839, 851, 911, 938, 940, 953, 961, 962,

966, 974—976, 978, 981, 982, 999, 1016,

1017, 1031, 1032, 1035, 1044, 1064, 1074,

1093, 1097, 1106—1109, 1112, 1115,

1123, 1129, 1136, 1137, 1145, 1150, 1153,

1180, 1186, 1195, 1206, 1223, 1227, 1229,

1231, 1242—1246, 1259—1261, 1276—

1279, 1284, 1289, 1294, 1295, 1306, 1317,

1325, 1353, 1355, 1357, 1360, 1363, 1371,

1373, 1379, 1394, 1399, 1401, 1406, 1409,

1410, 1416, 1417, 1426, 1428, 1440, 1447,

1450, 1451, 1454, 1459, 1460, 1463, 1474,

1476, 1480, 1483, 1486, 1495, 1506, 1509,

1510, 1521, 1530, 1532, 1536, 1539, 1541,

1543, 1569, 1570, 1590, 1612, 1614, 1627,

1647, 1649, 1653, 1668, 1702, 1704, 1769,

1775, 1785, 1786, 1790, 1794, 1795.

MOHAMMEDANEN, 854, 891, 893, 894,

907, 909, 913, 1426, 1615, 1783, 1791,

1796, 1812, 1816, 1823, 1828, 1834, 1837,

1842.

MONNIK, 1511.

MOREN, 3, 38, 75, 78, 96, 97, 102, 140,

159, 164, 209, 232—236, 263, 272, 279—
281, 283, 299, 325, 329^331, 340, 359,

366, 367, 377, 378, 381, 383, 389, 397,

402, 411, 423, 427, 438, 446, 447, 449,

450, 452, 453, 456, 458, 468, 469, 471,

472, 474, 487, 512, 539, 549, 555, 560,

564, 573, 574, 579, 591, 607, 615—618,

623, 627, 633, 635—637, 684, 689, 691,

731, 735, 736, 738, 749^751, 768, 773,

813, 829—831, 861, 896, 918, 929, 930,

934, 937, 938, 940, 941, 944, 948, 962,

968, 986, 990, 991, 998, 1000, 1002, 1004

—1006, 1011, 1016, 1019, 1021, 1025,

1026, 1028, 1037, 1041, 1051, 1066, 1070,

1080, 1096, 1110, 1111, 1117, 1175, 1176,

1178—1183, 1188, 1191, 1196, 1209, 1212

— 1214, 1217, 1218, 1222, 1263, 1265,

1268, 1269, 1302, 1309, 1321, 1332—

1334, 1336, 1338, 1341, 1343, 1346, 1349,

1352, 1357, 1367, 1371, 1374, 1375, 1380,

1381, 1384, 1402, 1410, 1436, 1437, 1439,

1442—1444, 1447—1458, 1467, 1469,

1471, 1473, 1489—1491, 1494, 1499—
1501, 1503, 1506, 1512—1514, 1518, 1522

— 1526, 1537, 1542, 1543, 1552, 1555,

1556, 1558, 1566, 1568, 1573, 1585, 1595,

1624, 1627, 1638, 1639, 1641, 1648—
1650, 1652, 1654—1656, 1662, 1675,

1685, 1687, 1688, 1761—1763, 1774,

1778, 1780, 1782, 1783, 1788, 1797, 1798,

1800, 1811, 1839, 1847.

MOSAFI, 776, 925, 1022, 1317, 1680.

MOSKEE, 451, 542, 899.

MUILDIER, 1150.

MUSKAATNOOT, Zie Notemuskaat.

MUSKETIER, 51, 153, 154, 157, 164, 724,

956, 998, 1121, 1141, 1315, 1378, 1387,

1397, 1400, 1433, 1564, 1665.

MUSKUS, 12, 20, 21, 190, 237, 264, 291,

292, 415, 496, 503, 1095.

MIJN, 554, 581, 606, 629, 829, 986, 993,

1039, 1065, 1069, 1178, 1184, 1218, 1346,

1447, 1512, 1540.
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MYRRHE, 1495

N.

NACHüDA, 49, 340, 390, 533, 536, 685,

768, 775, 855, 990, 1105, 1109, 1269,

1302, 1336, 1381, 1648, 1654.

NAGELEN, Zie Kruidnagel,

NAIK, 748, 878, 888, 896, 1188, 1335, 1444,

1510, 1538, 1761, 1762, 1828, 1829.

NASSAUSE VLOOT, 875, 876, 901, 1829,

1837.

NAVETTE, 498, 790, 1089, 1202, 1243,

1532.

NAWAB, 1026, 1036.

NEGER, 476.

NEURENBERQERIJ, 676, 780, 915.

NGOFAMANJIRA, 1579.

NOTEMUSKAAT, 159, 166, 167, 169, 176,

239, 266, 310, 339, 340, 355, 359, 361,

366, 372, 380, 421, 422, 428, 448, 474,

476, 478, 508, 509, 547, 578, 582, 591,

593, 598, 599, 603—605, 617, 624, 702,

707, 721, 725, 727, 744, 745, 748, 754,

770, 771, 775, 829, 867, 911, 935, 945,

949, 950, 953, 960, 969, 976, 1000, 1051,

1084, 1087, 1095, 1174—1176, 1181, 1183,

1185, 1194, 1196, 1209, 1215, 1268, 1276,

1282—1284, 1291, 1297, 1299, 1301,

1341, 1344, 1366, 1368, 1407, 1409, 1410,

1495, 1504, 1507, 1521, 1539, 1583—
1585, 1587, 1589—1593, 1595, 1600,

1604, 1605, 1609, 1653, 1684, 1693, 1761.

OELI LIMA, 330, 376, 377, 562, 885, 982,

1021, 1316, 1317, 1613, 1625, 1628.

OELI SlU'A, 330, 376, 377, 453, 885, 982,

1021, 1316, 1317, 1613, 1625, 1628.

OEPETl, 1568, 1573, 1851.

OLIE, 72, 80, 274, 320, 331, 351, 392, 413,

478, 526, 529, 531, 533, 549, 622, 655,

657, 696, 840, 1056, 1057, 1137, 1248,

1348, 1381, 1582, 1604, 1606, 1792.

OLIFANT, 205, 263, 401, 531, 614, 682,

857, 916, 1066, 1302, 1345, 1351, 1438,

1444, 1451,, 1648, 1649, 1653.

OLIFANTSTAND, 51, 59, 127, 144, 211,

212, 273, 274, 310, 368, 414, 497, 527,

660, 887, 1162, 1201, 1230, 1231, 1360.

OPIUM, Zie Amfioen,

OPRA, 1168.

ORANGKAJA, 33, 35, 89, 92, 143, 152, 156,

158, 161, 217, 324, 326, 328, 338, 346,

389, 390, 396, 402, 445, 555, 569, 572,

573, 576, 578, 584, 591, 618, 673, 692,

698, 737, 753, 767, 774, 775, 777, 851,

954, 959, 1100, 1273, 1274, 1414, 1415,

1623, 1635, 1636, 1649, 1812, 1860.

OREMBAAI, 33, 34, 154, 577, 586—588,
594, 698, 702, 704, 705, 725, 726, 728,

943, 956, 960, 1271, 1272, 1286, 1294,

1460, 1590, 1601, 1602, 1835.

ORKAAN, 334, 551, 1160.

OS, 57, 413, 454, 1194.

OUDERLING, 908, 1812.

PAAP, 10, 329, 411, 446, 451, 452,

568, 572, 759, 786, 804, 974, 1016,

1097, 1110, 1115, 1166, 1171, 1172,

1235, 1257, 1359, 1378—1380,

1511.

PAARD, 20, 165—167, 169, 196, 262,

453, 454, 535, 552, 626, 753, 754,

1173, 1183, 1191, 1214, 1268, 1269,

1805, 1813.

PADI, Zie Rijst.

PAKHUIS, 10, 59, 176, 238, 239, 295,

422, 589, 619, 684, 711, 722, 766,

865, 941, 950, 951, 968, 1015,

1053, 1058, 1176, 1181, 1183, 1188,

1230, 1247, 1280, 1293, 1298, 1342,

1409, 1410, 1465, 1494, 1496, 1550,

1586—1589, 1594, 1596, 1605,

1638, 1669, 1689, 1748.

PAN, 127, 129, 130, 145, 170, 171,

322, 442, 599, 710, 711, 722, 735,

782, 951, 955, 974, 1110, 1280,

1360, 1381, 1408, 1475, 1576, 1587,

1799.

PANGERAN, 196, 364, 365, 394, 407,

480, 481, 483, 484, 546, 563, 625,

859, 864, 1821.

560,

1060,

1226,

1508,

413,

1170,

1457,

320,

858,

1035,

1215,

1360,

1584,

1609,

207,

774,

1331,

1773,

443,

801,
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PANGLIMA, 73, 396. 399, 610, 859.

PANNENBAKKERIJ, 387, 971.

PAPEGAAI, 241, 1165, 1231.

PAPIER, 1, 90, 100, 116, 122, 173, 257,

278, 318, 442, 794, 978, 1015, 1018, 1235,

1364, 1521, 1562.

PARANÜ, 195, 249, 293, 336, 442, 576,

07/ , 1288, 1315, 1836.

PARCAL, 53, 120, 149, 269, 683, 755, 828,

1073, 1074, 1217, 1347, 1367, 1448, 1451,

1455, 1457, 1505.

PAREL, 425, 1547.

PARIA, 1436, 1842.

PASAR, 593, 594, 813, 899, 902, 1110.

PASJA, 770, 924, 996, 997, 999, 1000, 1002,

1004, 1466, 1493, 1496, 1497, 1502, 1503,

1556.

PATASIWA, 909.

PATI, 555, 777, 925.

PATIH, CHATIB, 1008, 1010, 1816.

PATIH, KJAI, 181, 869, 1314, 1315.

PATIH, NJAl, 181, 869.

PATOLA, 314, 318, 938.

PEDARAiE, 39, 77, 540, 1577.

PEER, 1193.

PENGHOELOE, 400, 892, 916, 935, 1811.

PEPER, 10, 26, 31, 48, 50, 70—75, 79, 80,

88—90, 93, 107, 110—114, 116—118,

120—122, 124—127, 129, 130, 142, 145,

147—150, 152, 172, 176, 186, 205—208,

212, 216, 223—225, 229, 231, 237, 239,

248, 249, 261, 264, 273, 274, 276, 277,

284, 285, 294, 298, 299, 302, 304, 305,

310, 344, 345, 348—350, 356, 359, 364,

398—400, 402, 403, 408, 422, 423, 439—
443, 476, 478, 479, 497, 508, 509, 524,

525, 528, 529, 610, 612, 615, 616, 641,

642, 644—646, 649, 650, 655, 656, 658—
664, 671, 673, 677, 680—684, 695, 697,

746—749, 770, 828, 858, 859, 861, 865,

871, 877, 880, 896, 915, 922, 933, 934,

941, 983, 988, 992, 1026, 1038, 1041,

1065, 1066, 1070—1073, 1076, 1087,

1089, 1090, 1095, 1096, II59, 1160, 1201,

1209, 1230, 1247, 1264, 1352, 1367, 1439,

1448, 1455, 1456, 1482, 1487, 1494, 1495,

1498, 1499, 1502, 1507, 1535, 1550, 1556,

1649, 1653, 1683, 1693, 1706, 1828, 1835.

PERANG, PENGHOELOE, 659, 914.

PERCAL, Zie Parcal.

PERK, 709, 780, 1271, 1282—1284, 1290,

1293, 1410—1412, 1586.

PERPETUAAN, 1161.

PEST, 428.

PETA, 238, 269, 284, 305, 354, 362, 666,

1074.

PETUALEN, 683.

PHRA KHLANGH, 927, 1527.

PIEKENIER, 1397, 1433.

PINANG, 240, 694, 875, 917, 1283, 1335,

1440, 1511, 1594, 1662.

PINAS, 1054, 1081.

PINTADO. 314, 486.

PLAKAAT, 708, 1299, 1437, 1574, 1634,

1836.

PLANK, 16, 102, 125, 135, 145, 167, 191,

196, 207, 223, 283, 305, 333, 442, 471,

475, 507, 530, 562, 621, 628, 629, 734,

735, 760, 772, 795, 800, 813, 818, 945,

951, 952, 960, 972—975, 1016, 1056,

1058, 1084, 1085, 1108, 1111, 1239, 1247,

1280, 1334, 1349, 1364, 1408, 1588, 1589,

1669, 1792.

PüEASA, 774, 891, 913, 925, 1009, 1102,

1121.

POKKEN, 890.

POPELl, 314, 1064, 1177.

PORSELEIN, 9, 10, 12, 51, 52, 57, 99, 129,

190, 238, 241, 249, 268, 271, 274, 313,

315, 318, 421, 502, 674, 795, 1087, 1092,

1095, 1098, 1149, 1334, 1486, 1495, 1506,

1694.

PORTE, 857.

PRAUW, 42—49, 59, 66, 70, 71, 73, 82,

86, 87, 89, 90, 92, 111, 112, 120, 123—
125, 127—130, 137—140, 144, 154, 156,

158, 160, 164—166, 169, 180, 181, 205,

225, 249, 258, 275, 278, 301, 329, 342,

345—348, 393, 398, 400, 403, 412, 433,

440, 441, 443, 500, 513, 514, 535, 538,

540, 547, 550, 572, 584, 586—591, 593,

599, 601, 604, 608, 624, 626, 632, 656,

660, 684, 688, 698, 704, 726, 728, 731,

753, 760, 761, 764, 781, 807, 814, 815,

903, 914, 916, 931, 947, 948, 996, 997,

1001, 1008, 1010, 1011, 1052, 1071, 1076,
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1096, 1105, 1109, 1115, 1117, 1118, 1138,

1146, 1261, 1306, 1356, 1363, 1370, 1371,

1378, 1379, 1392, 1400, 1401, 1433, 1536,

1560, 1572, 1582, 1602, 1664—1666,
1674, 1675, 1678, 1680, 1768, 1769, 1771*

1822.

PREDIKANT, 100, 260, 335, 411, 478, 878
886, 893, 900, 952, 1187, 1404, 1585,'

1597, 1652, 1796, 1812, 1829, 1841, 1852
1854.

PRIESTER, 1404, 1486

PROPONENT, 1597, 1607, 1841, 1852

RAAD VAN DEFENSIE, 723, 761, 781
785, 798, 826, 834, 837, 893, 915, 916,'

946, 959, 995, 1015, 1031, 1032, 1049
1055, 1059, 1081, 1818, 1819.

RAAD VAN INDIE, 253, 296, 332, 357,
366, 367, 737, 739, 819, 821, 824, 85o'
852, 853, 855, 857—861, 866—869, 872*

873, 876, 877, 879, 881, 884, 885, 889
892, 893, 895, 896, 899, 901, 903 904
906, 916, 920, 924, 1002, 1120, 1193*

1265, 1498, 1646, 1729, 1732, 1750, 1757
1822, 1824, 1834, 1836, 1841, 1849, 185l'— 1853, 1858.

RAAD VAN JUSTITIE, 884, 894, 908
920, 924, 1813, 1822, 1824, 1825, 1829
1836, 1841, 1844, 1847, 1848, 1851—
1853, 1856, 1859.

RABARBER, 503.

RADIX CHINA, 503, 1209, 1495
RAMADHAN, 891.

RAMBOETIN, 127, 206, 1221.

RANGQA, KJAHl, 651, '652, 914
RAS[S]ETTE, 1161, 1167, 1230
RENDEZ-VOUS, 135, 364, 365
ROBIJN, 100, 222, 236, 265, 544, 568

621, 1528, 1529.

ROGQEVEL, 7, 9, 1060.

ROODHOUT, Zie Sapanhout.
ROREHA, 1771.

ROTAN, 75, 169, 392, 563, 575, 670, 1044
1159, 1407.

ROVER, Zie Zeerover

ROZEWATER, 1050.

RUITER, 537.

RIJST, 28, 32, 37, 45, 46, 66, 72, 100, 131,
132, 135, 151, 175, 184, 206, 216* 224*

234, 247, 250, 255, 261, 262, 26?' 273'

274, 310, 320, 323, 326, 327, 333,' 338'

355, 384, 385, 392, 393, 402, 414 415*

422, 432, 433, 447, 450, 451, 453,' 455,'

457, 458, 471, 475, 478, 492-^94 501

'

508, 518—520, 522, 525, 526, 529—531,'
533, 535, 536, 543, 544, 547—549, 552'

565, 570, 575, 577, 581, 586—590^ 592'

593, 597—600, 604, 605, 608, 618' 621'

622, 629, 638, 639, 647, 651, 654" 655'

657, 658, 660 ,665, 674-676, 685', 689'

691, 695, 699, 719, 722, 734, 740 74

1'

747, 754, 755, 761, 766, 781, 786,' 787'

800, 805, 807, 809, 816, 828, 875 91

1'

922, 936, 945, 953, 959, 971—973' 976'

979, 987, 991, 1012, 1018, 1052, 1053*

1055, 1056, 1058, 1069, 1078, 1082, 1096'

1097, 1104, Uil, 1137, 1179, 1184, 1186'

1191, 1214, 1218, 1221, 1229, 1230, 1246*

1251, 1277, 1278, 1280, 1285, 1294 I295'

1298, 1306, 1310, 1312, 1322, 1346! 1408'

1424, 1434, 1436, 1439, 1442, 1445, 1446,'

1453, 1454, 1473, 1476, 1490, 1504, I5O5'
1508, 1509, 1512, 1520, 1521, 1524 1539
1535, 1536, 1540, 1557, 1558, 1561—
1563, 1566, 1576, 1577, 1583, 1585—
1587, 1590—1594, 1596, 1599, 1601
1602, 1605, 1608—1610, 1642, I643'
1646—1649, 1653, 1657, 1658, I661'
1662, 1669, 1670, 1709, 1764, 1765, 1771'

1773, 1777, 1789, 1792, 1794, I8O5' I8O7'
1829.

SABEL, 19, 77. 80, 199, 200, 318
798, 801, 1541, 1724.

SADAHA, 1767, 1853, 1855.

SAGO, 131, 132, 164, 165, 324, 331,

394, 413, 434, 447, 455, 518, 519^
544. 574—576, 580, 588, 590, 597
698, 699, 705, 707, 728, 731, 807,'

813, 816, 819, 905, 908, 921, 927*

972, 976, 1052, 1078, 1107, 1294
'

1381, 1392, 1393, 1569, 1590, 1592

707.

382,

540.

605,

809,

960,

1295,

1594,
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1599, 1605, 1665, 1669. 1670, 1765, 1773,

1794.

SAKE, 1152, 1825.

SALAHAKAN, 1823.

SA[LA]LOU, 249, 256, 269, 683, 1074,

1443.

SALAMPOERI, 4, 95, 179, 238, 269, 430,

683, 1064, 1175, 1178, 1217, 1218, 1333,

1347, 1367, 1368, 1442, 1447, 1454, 1455,

1457, 1458, 1505, 1506.

SALPETER, 44, 132, 197, 259, 260, 292,

336, 337, 360, 413, 426, 454, 477, 479,

561, 632, 828, 974, 983, 988, 992, 1066,

1070, 1095, 1111, 1175, 1183, 1209, 1220,

1265—1267, 1302, 1333—1335, 1349,

1367, 1438, 1441, 1442, 1447, 1455, 1505,

1507, 1511, 1512, 1516, 1517, 1536, 1540,

1541, 1552, 1553, 1556, 1647, 1683, 1684,

1686, 1693, 1759, 1761, 1778.

SAMORIJN, 304, 876, 881.

SAMPAN, 151, 165, 170, 171, 248, 263,

305, 329, 356, 363, 425, 428, 453, 514,

570, 575, 583, 588, 617, 624, 632, 699,

734, 747, 783, 787, 972, 1021, 1294,

1305, 1320, 1324, 1333, 1354, 1355, 1363,

1440, 1505, 1563, 1585, 1590, 1618, 1649,

1671.

SANDELHOUT, 20, 21, 53, 98, 190, 223,

226, 227, 231, 238, 414, 415, 421, 450,

474, 476, 478, 526, 646, 663, 665, 666,

829, 935, 983, 1051, 1160, 1162, 1174,

1177, 1178, 1183, 1209, 1215, 1268, 1303

— 1305, 1333, 1341, 1344, 1353, 1354,

1355, 1359—1361, 1363, 1366, 1368,

1443, 1457, 1477, 1482, 1505, 1507, 1522,

1539, 1552, 1651, 1653, 1696.

SAPANHOUT, 7, 9, 10, 12, 26, 30, 53,

54, 198, 202, 209—211, 219, 274, 283,

291, 299, 421, 424, 1060, 1159, 1174,

1177, 1334.

SARASSE, 75, 95, 110, 121, 122, 149, 172,

269, 274, 284, 286, 305, 354, 528, 666,

683, 1063, 1073, 1074, 1443.

SARDINE, 1776.

SAROAIL, 1458, 1655, 1843.

SATIJN, 9, 255, 274, 313, 421, 564, 672,

755, 829, 1087, 1487, 1529.

SCHAAP, 769.

SCHARLAKEN, 526, 529, 533, 1176.

SCHELP, 28.

SCHEPEN, 852, 855, 873, 881, 884, 887,

889, 893, 894, 897, 906, 917, 926, 1819,

1821, 1824, 1826, 1834, 1835, 1841, 1852,

1854, 1856, 1859.

SCHEURBUIK, 507, 995.

SCHILDER, 1844.

SCHILDPAD, 1, 181, 182, 315, 359, 421,

422, 869, 1209, 1268, 1278, 1294, 1521,

1653.

SCHOOL, 260, 451, 553, 560, 561, 569,

579, 598, 637, 952, 953, 974, 977, 978,

1053, 1057, 1079, 1271, 1295, 1296, 1404,

1585, 1588, 1616, 1812, 1829.

SCHOOLMEESTER, 335, 886, 892. 899,

974, 1327, 1791, 1812—1814.

SCHOTEL, 127, 313.

SE.MIANES, 486, 941.

SENQADJI, 154, 155, 810, 814, 866, 873,

926, 927, 1008, 1117, 1119, 1120, 1122,

1123, 1127, 1128, 1130, 1131, 1139, 1143,

1272, 1303, 1305, 1360, 1375, 1376, 1379,

1380, 1391, 1392, 1396, 1575, 1613, 1667,

1671, 1680, 1771, 1822, 1823, 1839, 1840

SERO, 1057, 1635, 75/9, 1853.

SHOGOEN, 849, 871, 872, 926, 1819, 1824,

1825, 1827, 1832.

SIRIH, 694, 917.

SJAAL, 1093.

SJA[H]BANDAR, 58, 88, 122, 141, 212,

340, 447, 856, 865, 894, 896, 906, 923,

1524, 1568, 1667, 1678, 1770

SLAVEN, 44, 58, 85, 105, 107, 126, 148,

154—156, 158, 159, 168, 180, 182, 224,

306, 320, 331, 332, 377, 378, 391, 414,

415, 435, 441, 446, 450, 451, 475, 516,

545, 558, 574, 576, 579, 586, 618, 621,

631, 637, 698, 707—709, 715, 723, 726,

730, 731, 735, 738, 743—745, 766, 767,

773, 782, 801, 813, 856, 897, 918,

924, 946—950, 954—958, 960, 968,

978, 979, 987, 990, 991, 1009, 1021, 1052

—1054, 1058, 1062, 1063, 1078—1080,

1083, 1084, 1088, 1098, 1101, 1114, 1140,

1146, 1174, 1180, 1185—1187, 1214,

1220, 1221, 1223, 1247, 1260, 1277, 1281

—1283, 1285, 1286, 1289, 1291, 1292,

122
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1299, 1305, 1309, 1312, 1322, 1324, 1327,

1328, 1330, 1331, 1333, 1334, 1336, 1349,

1351, 1354, 1360, 1375, 1383, 1385, 1408,

1411, 1412, 1417, 1418, 1421, 1424, 1425,

1428, 1436, 1439, 1445, 1446, 1504, 1509,

1538, 1567, 1582, 1583, 1586, 1587, 1590,

1595, 1600, 1601, 1608, 1609, 1613, 1624,

1636, 1646, 1647, 1651, 1653, 1666, 1669,

1675, 1766, 1770, 1784, 1788, 1790—

1793, 1797, 1798, 1815, 1827, 1829.

SLOEP, 124, 126, 127, 130, 136, 149, 171,

172, 202, 205, 206, 223, 225, 261, 273,

275, 298, 400, 403, 407, 422, 438—440,

443, 496, 593, 605, 746, 787, 828, 864,

939, 954, 956, 983, 992, 1045, 1054, 1071,

1081, 1188, 1221, 1223, 1259, 1278, 1291,

1294, 1302, 1322, 1335, 1412, 1440, 1453,

1462, 1463, 1476, 1538, 1542, 1585, 1638,

1649, 1651, 1656, 1761, 1763.

SMID, 197, 207, 223, 311, 659, 960, 1243,

1409, 1429, 1732.

SOA, 449, 898.

SOA SlOE, 1127, 1128, 1130—1133, 1566,

1823.

SODOMIE, 417, 445, 563, 1306, 1837, 1849.

SOESOEHOENAN, 1431, 1432.

SPAT, 4.

SPECERIJ, 26, 27, 80, 96, 239, 240, 268,

271, 351, 359, 361, 428, 474, 497, 829,

851, 983, 1052, 1055, 1057, 1070, 1081,

1085, 1174, 1183, 1193—1201, 1208,

1209, 1215—1217, 1268, 1276, 1282,

1289, 1290, 1308, 1322, 1333, 1409, 1424,

1449, 1450, 1467, 1494, 1500, 1546, 1550

— 1552, 1555, 1556, 1589, 1594, 1624,

1634, 1638, 1639, 1641, 1645, 1683, 1684,

1836.

SPEK, 57, 80, 250, 255, 292, 337, 338,

383, 412—414, 429, 478, 494, 508, 526,

540, 547, 577, 582, 589, 593, 622, 732,

740, 840, 973, 975, 976, 981, 988, 1018,

1348, 1353, 1441, 1442, 1582, 1590, 1678,

1706, 1764.

SPIAUTER, 22, 94, 197, 198, 294, 849,

1149, 1174—1176, 1183, 1215, 1342.

SPICONARDI, 941.

SPIEGEL, 213, 284, 654, 665, 676, 746,

935, 1017, J161, 1162.

SPIES, 19, 1804.

SPIJKER, 530, 564, 576, 621, 703, 709,

722. 873, 973, 1792, 1813.

SRI MAHARADJA, Zie Maliaradja.

STAAL, 197, 336, 828, 1064, 1160, 1177,

1215, 1288, 1344, 1347, 1366, 1656.

STAMMETTE, 1167.

STATEN-GENERAAL, 4, 328, 383, 702,

773, 823, 841, 950, 1011, 1080, 1086,

1282, 1389, 1471, 1496, 1682, 1714, 1844.

STEENSTUK, 37.

STOKVIS, 1657.

SUIKER, 20, 237, 422, 487, 639, 673, 849,

1070, 1098, 1149, 1160, 1334, 1440, 1444,

1448, 1479, 1591, 1596, 1651, 1690, 1693,

1694, 1702.

SULFER, Zie Zwavel.

TABAK, 112, 1218, 1436, 1445, 1457, 1473,

1490, 1495, 1524.

TAFELLAKEN, 218, 1344.

TAFFECHILLE, 98, 269, 314, 369, 371,

1063, 1175, 1177, 1217, 1341, 1344, 1347,

1505, 1596, 1775.

TAIFOEN, 187, 204, 287, 288, 303.

TAL, 712.

TALIAR, 1436, 1842.

TAPIH, 93, 99, 121, 122, 179, 237, 240,

241, 249, 256, 265, 269, 270, 284, 351,

353, 362, 430, 442, 475, 534, 683, 1063,

1073, 1074, 1175, 1177, 1221, 1347, 1368,

1443, 1505, 1634,

TAPPER, 970, 1668.

TAPIJT, 261, 420, 486, 1547.

TARWE, 1050, 1500, 1516, 1519.

TEER, 81, 311, 502, 507, 508, 564, 621,

629, 973, 1092, 1240, 1254, 1349, 1353,

1354, 1588.

TESTAMENT, 1023, 1092, 1446, 1607.

THESAURIER, 855.

TIENDE. 710, 723, 743, 949, 9.50

TIMMERMAN, 29, 37, 196, 207, 248, 283,

311, 365, 508, 551, 557, 558, 562, 575,

578, 621, 639, 648, 659, 679, 700, 705,

709, 727, 766, 786, 909, 917, 919, 960,

1077, 1243, 1280, 1288, 1409, 1428, 1497,



1939

1523, 1526, 1577, 1582, 1635, 1636, 1661,

1732, 1821, 1835.

TIN, 94, 356, 367, 849, 983, 1367, 1439,

1456, 1649, 1653, 1760.

TINGAN, 593, 688, 701—704, 711, 724,

728, 729, 733—735, 742, 746, 761, 765,

776, 779, 908, 946, 950, 954, 956, 958,

960, 1052, 1078, 1108, 1111, 1112, 1291,

1294, 1412, 1585, 1597, 1610, 1618, 1641,

1797.

TOEMENGGOENG, 43, 638, 649—653,

854, 953.

TOEWAK, 949, 970, 12S4, 1412, 1812.

TOL, 99, 114, 118, 211, 213, 249, 267, 268,

270. 274, 277, 281, 282, 299, 317, 334,

335, 361, 392, 396, 398—400, 402, 403,

426, 436, 443, 519, 529, 534, 536, 616,

626, 640, 644, 650, 658, 662, 668, 720,

723, 743, 770, 794, 815, 816, 902, 933,

936, 939, 959, 971, 972, 1013, 1014, 1023,

1055, 1059, 1074, 1078—1082, 1085,

1102, 1103, 1106, 1189, 1199, 1215, 1218,

1219, 1236, 1343, 1346, 1347, 1420, 1421,

1455, 1468, 1501, 1505, 1507, 1517, 1518,

1525, 1538, 1568, 1569, 1571, 1572, 1578,

1596, 1607, 1652, 1711— 1713, 1731,

1775, 1780, 1782, 1784, 1798, 1820.

TOLK, 84, 86, 107, 109, 115, 119, 123, 137,

138, 146, 150, 189, 249, 276, 278, 279,

281, 282, 304, 344, 347, 348, 426, 450,

513, 670, 809, 860, 898, 917, 981, 982,

1021, 1115, 1125, 1152, 1153, 1190, 1204,

1233, 1247, 1294, 1355, 1357, 1373, 1379,

1400, 1476, 1486, 1493, 1572, 1573, 1577,

1616, 1675, 1678, 1709, 1734, 1819, 1826,

1833, 1840, 1851.

TONY, 233, 1220, 1440, 1441, 1662, 1663.

TORTUUR, 786.

TOUBANDE, 1165.

TOUTOK, 1147, 1148, 1204, 1205, 1207,

1241, 1250, 1825.

TOUW[\VERK], 19, 80, 81, 100, 169, 233,

241, 339, 355, 383, 502, 507, 547, 564,

588, 621, 719, 720, 958, 973, 975, 1003,

1018, 1044, 1045, 1048, 1092, 1108, 1161,

1166, 1221, 1223, 1240, 1247, 1277, 1353,

1354, 1439, 1507, 1537, 1852.

TRAAN, 502.

TULBAND, 719, 1041.

TIJGER, 608, 1098.

VARKEN, 565, 582, 621, 671, 1013, 1017,

1055—1057, 1082, 1083, 1284, 1298,

1554, 1586, 1642, 1643, 1785.

VEE, 364, 494, 978, 1017, 1018, 1023, 1079,

1284, 1585, 1643, 1645.

VERMILJOEN, 1341, 1345, 1348, 1366,

1441, 1442, 1448, 1457, 1505, 1510, 1540,

1547, 1653.

VIS[SER1J], 72, 164, 292, 494, 509, 755,

949, 956, 958, 969, 1053, 1057, 1078,

1083, 1123, 1248, 1249, 1292, 1357, 1586,

1587, 1635, 1637, 1689.

VITRIOOL, 486.

VLEES, 57, 80, 92, 247, 250, 255, 292, 337,

338, 383, 412, 413, 429, 478, 494, 508,

526, 540, 547, 549, 565, 577, 589, 593,

604, 622, 629, 732, 740, 840, 973, 975,

976, 981, 988, 1018, 1248, 1348, 1353,

1441, 1442, 1563, 1590, 1657, 1678, 1706,

1764.

VLOT, 273, 342—344, 349, 687, 057.

VOETANGEL, 724, 725.

VOORLEZER, 1775, 1814, 1829, 1841.

VRIJBURGER, 154, 168, 319, 340, 363,

373, 374, 380, 381, 415, 445, 450, 476,

499, 538, 548, 587, 598, 607, 621, 629,

636, 651, 652, 689, 700, 701, 703, 704,

706, 708, 722, 726, 742, 756, 766, 767,

776, 780, 782, 801, 840, 852, 855, 863,

865, 866, 873, 884, 886—888, 890, 894,

895, 897—899, 908, 911, 917, 919, 923,

926, 945, 947—949, 951, 956, 959, 960,

963—966, 969, 970, 978, 980, 1012, 1017,

1052, 1061, 1070, 1089, 1093, 1178, 1184,

1185, 1188, 1200, 1271, 1272, 1276—1279,

1281— 1284, 1286, 1288—1290, 1296—

1299, 1.307, 1309, 1324, 1330, 1333, 1347,

1353, 1355, 1356, 1360, 1361, 1403, 1409,

1411, 1412, 1417, 1428, 1451, 1463, 1507,

1521, 1551, 1581, 1585—1587, 1589

—1591, 1594, 1595, 1599, 1604, 1605,

1608, 1624, 1633, 1635, 1637—1639,

1642, 1652, 1663, 1664, 1776, 1784, 1785,
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1789, 1793—1795, 1797, 1798, 1813,

1815, 1826, 1835, 1838, 1842. 1843, 1847,

1851, 1852, 1854, 1859, 1860.

w.

WANOKANG, 1371.

WAS, 180, 182, 350, 422, 524, 526, 528,

675, 677, 1070, 1145, 1305, 1354, 1355,

1363, 1792.

WATERBAK, 20, 593, 700, 704, 707, 722,

765, 867, 1291.

WEESKAMER, -MEESTER, 879, 884, 898,

908, 924, 1329, 1411, 1412, 1844, 1845.

WINKEL, 781, 963, 1053, 1584, 1608.

WISSEL, 58, 734, 772, 1290, 1367, 1403,

1414, 1473, 1500, 1506, 1583, 1605, 1607.

WOORDENBOEK, 886.

WORM, 7, 14, 16, 53, 196, 235, 251, 368,

448, 458, 628, 649, 711, 985. 1188, 1215,

1507, 1579.

WIJN, 80, 103, 207, 241, 256, 311, 412,

413, 417, 442, 478, 622, 652, 677, 696,

732, 740, 830, 860, 949, 970, 972, 988,

1042, 1137, 1348, 1503, 1554.

u.

IJZER, 121, 181, 197, 292, 293, 310, 315,

341, 344, 415, 471, 494, 496, 498, 499,

527, 552, 557, 564, 576, 666, 703, 722,

732, 782, 800, 828, 1039, 1064, Uil,

1177, 1179, 1215, 1288, 1344, 1366, 1369,

1436, 1445, 1457, 1656, 1663, 1760, 1792.

ZAAD, 20, 1663.

ZAAG, 564, 782.

ZADEL, 20.

ZALM, 204.

ZEEROVER, 2, 801, 890, 897, 1026, 1147,

1149, 1156, 1204—1206, 1208, 1238,

1240, 1243, 1247, 1248, 1250, 1253, 1258,

1278, 1476, 1677, 1691, 1692, 1700^
1703, 1713, 1716, 1731, 1751, 1753, 1755,

1797, 1798, 1826, 1833, 1847.

ZEILDOEK, -GAREN, 19, 92, 311, 314,

486, 502, 508, 621, 804, 1092, 1177, 1209,

1217, 1221, 1344, 1347, 1361, 1448, 1451,

1505, 1512, 1661.

ZIEKENHUIS, 561, 1053, 1079, 1137,

1248, 1329, 1401, 1404, 1589, 1638, 1707,

1708, 1792, 1793.

ZIEKENTROOSTER, 598, 886, 893, 911,

977, 1585, 1607, 1727, 1805, 1812, 1814,

1841, 1852, 1853.

ZILVER, 7, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 30,

52, 55, 59, 60, 87, 195, 196, 208, 236,

260, 277, 291, 297, 302, 307, 309, 310,

321, 383, 384, 408, 470, 476, 523—526,

528, 531, 554, 581, 606, 611, 614, 654,

661, 662, 667, 676, 749, 790, 830, 871,

915, 926, 938, 941, 1025, 1038, 1039,

1044, 1189, 1191, 1192, 1216, 1230, 1231,

1233, 1237, 1255, 1342, 1474, 1475, 1504,

1521, 1727, 1730, 1832.

ZILVERGELD, 332.

ZILVERSCHIP, 785, 790, 799, 803.

ZOUT, 57, 72, 80, 225, 249, 261, 345, 685,

840, 971, 1137, 1424, 1440, 1452, 1507.

ZWAVEL, 19, 44, 132, 197, 259, 260, 292,

320, 336, 337, 413, 454, 477, 561, 974,

1184, 1486, 1649, 1654, 1760.

ZIJDE, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 26,

27, 50—52, 54—56, 179, 188, 211, 213,

223, 237, 238, 244, 255, 258, 264, 290,

291, 297, 309, 310, 442, 488, 564, 64!

656, 661, 662, 672—674, 677, 683, 695,

750, 795, 799, 800, 829, 941, 1038, 1039,

1041, 1045, 1048, 1069, 1089, 1094, 1095,

1147—1149, 1151, 1156, 1159—1164,

1168, 1177, 1202, 1203, 1209, 1210, 1229,

1240, 1243, 1245—1248, 1254, 1258,

1264, 1266, 1312, 1322, 1344, 1368, 1424,

1443, 1470, 1475—1477, 1479—1481,

1483, 1485—1487, 1496, 1497, 1507,

1526, 1529, 1530, 1550, 1553, 1556, 1689

—1691, 1693, 1694, 1696, 1700, 1702,

1703, 1730, 1731, 1748—1750, 1752,

1753, 1755, 1756, 1761, 1824, 1831, 1832,

1845.



ERRATA.

P. 18 r. 16 v.o. Eén puntkomma schrappen, lees voor dooro: door

P. 28 r. 15 v.o. Lees voor privisien: provisien

P. 35 r. 8 v.o. Lees voor 13): 12)

P. 123 r. 3 v.b. Lees voor ghehohuden: ghehouden

P. 124 r. Il v.o. Lees voor souden: souder

P. 125 r. 13 v.o. Lees voor Vissinghen: Vlissinghen

P. 164 r. 7 v.b. Lees voor ene: ende

P. 168 r. 3 v.b. Lees voor daenrtoe: daertoe

P. 180 r. 11 v.b. Lees voor Lane: Lande

P. 181 r. 5 v.b. 6) vervalt

P. 183 r. 3 v.o. Lees voor versocht: versorcht

P. 190 r. 12 v.o. De komma na te diere dient voor deze woorden te staan

P. 191 r. 12 v.b. Na t'imputeeren toevoegen 4)

P. 205 r. 11 v.b. Lees voor da: dat

P. 234 r. 18 v.o. Lees voor ooock: oock

P. 246 r. 10 v.o. Lees voor Aelus: Aeolus

P. 253 r. 13 v.o. Lees voor Maleijne: Maleije

P. 262 r. 6 v.o. Lees voor soor: soo

P. 266 r. 5 v.o. Lees voor Jagaragu: Jagaraga

P. 281 r. 9 v.b. Lees voor seiinde: seijde

P. 282 r. 1 v.o. Lees voor ona: ons

P. 288 r. 16 v.o. Punt na geweest schrappen

P. 295 r. 6 v.b. Lees voor verhoopenden: verhoopende

P. 297 r. 2 v.b. Lees voor Entfeste: Erntfeste

P. 298 r. 11 v.b. 2) schrappen

P. 299 r. 9 v.o. Komma na geweest is schrappen

P. 300 r. 12 v.o. Lees voor commn: commen
P. 313 r. 17 v.o. Te tussen geen en coppen schrappen

P. 336 r. 16 v.b. Lees voor da: dat

P. 360 r. 6 v.o. 5) schrappen

P. 363 r. 7 v.o. Lees voor naer: maer

P. 381 r. 8 v.o. Lees voor hoooft: hooft

P. 385 r. 1 v.o. Lees voor overleden: overladen

P. 393 r. 2 v.b. Lees voor Inch: Inche

r. 7 v.b. 6) schrappen

r. 10 v.b. Na pouwasses opnemen: 5)

P. 401 r. 10 v.b. Komma na oliphanten schrappen

P. 403 r. 19 v.o. Komma na Laxamana schrappen
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P. 409 r. 10 v.o. Lees voor soeskende: soeckende

P. 411 r. 14 v.o. Lees voor maecken: saecken

P. 415 r. 16 v.o. 8a) schrappen

P. 420 r. 3 v.o. Na can punt plaatsen, gesz. moet zijn Oesz.

P. 428 r. 7 v.b. Lees voor suckeii: suicken

P. 439 r. Il v.b. 6) schrappen

P. 440 r. 6 v.o. Lees voor eenntl.: eijntl.

P. 441 r. 10 v.b. Lees voor bijson.-: bij-

P. 442 laatste regel schrappen

P. 463 r. 13 v.o. Lees voor vorborgen: verborgen

P. 497 r. 5 v.b. Punt schrappen. Van moet zijn; van

r. 6 v.o. Na soude komma invoegen

P. 205 r. 10 v.b. Lees voor tonnen: touwen

P. 523 r. 2 v.o. 6) schrappen

P. 531 r. 11 v.o. Lees voor Sedang: Redang
P. 542 r. 14 v.o. Lees voor genaechsaem: genoechsaem

P. 557 r. 9 v.b. Lees voor f: r

P. 566 r. 2 v.o. 19) schrappen

P. 574 r. 7 v.b. 4) schrappen

P. 611 r. 2 v.b. Lees voor en: een

P. 630 r. 4 v.b. Lees voor nietijgenstaende; nietjegenstaende

P. 668 r. 7 v.o. Lees voor 14); 11)

r. 2 v.o. Lees voor eerste haer; hier

P. 674 r. 13 v.b. Lees voor thoegeonden; thoegesonden

P. 689 r. 18 v.b. ees voor compareeeren; compareeren

P. 697 r. 5 v.b. Lees voor Ahab; Asap

r. 6 v.b. Lees voor Inda; India

P. 719 r. 6 v.b. 6) vervalt

P. 743 r. 15 v.o. Lees voor kcste: koste

P. 744 r. 5 v.b. Lees voor tweck; twelck

P. 750 r. 19 v.o. Lees voor 3); 4)

P. 754 r. 9 v.o. Lees voor hm; hem
P. 795 r. 1 v.o. Lei^s plaetsen voor; plaeten

P. 807 r. 2 v.b. Lees toevallen voor; tooevallen

P. 818 r. 9 v.b. Lees Tacome voor; Tacomo
P r?7 r. 11 v-o. Voor Andries toevoegen CXXXVI!
P. 844 r. 3 v.o. Lees geleijcken voor: geleeijcken

P. 853 r. 20 en 21 v.o. Lees voorhooger: hoger

r. 21 v.o. Lees voor ambtelijken; ambtelijke

P. 862 r. 2 v.b. Lees voor Chily: Chity

P. 870 r. 18 v.b. Komma na Schouten schrappen

P. 872 r. 1 v.o. Lees voor 1602: 1610

P. 875 r. 4 v.b. Lees voor Bada: Banda

P. 876 r. 7 v.o. Lees voor V.I.C: V.O.C.

r. 18 v.o. Lees voor tooren: toren

P. 879 r. 12 v.o. Lees voor bijbijdten: bijdten

P. 880 r. 12 v.b. Lees voor Quechien: Queckien



1943

15 v.o. Na 7 Juli toevoegen: 1616

5 v.o. Lees voor 1619: 1617

10 v.o. Lees voor Sibesi: Sebesi

14 v.b. Lees voor Sepember: September

12 v.b. Lees voor Patisiwa: Patasiwa

19 v.o. Lees voor ie: is

17 v.o. Lees voor Aniboina: Batavia

9 v.b. Toevoegen, zie bij LXIIl 8)

P. 923 r. 22 v.b. Lees voor Anioy: Ainioy

P. 926 r. 4 v.b. Lees voor Cockx: Cock

r. 13 v.o. Lees voor Pasoa: Passoa

P. 927 r. 18 v.b. Lees voor vas: van

p.
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